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Передмова 
В умовах реформування вищої освіти в Україні пріоритетна 

увага повинна надаватися підготовці нової генерації педагогічних і 

науково-педагогічних кадрів – національної еліти, яка здатна 

оволодіти новою освітньо-світоглядною парадигмою національно-

державного творення. Однією з передумов вирішення цього 

надзвичайно важливого і складного завдання є підвищення рівня 

психологічної культури, зокрема шляхом покращання психолого-

педагогічної підготовки майбутніх викладачів вищої школи. 

На цьому етапі розвитку цивілізації необхідно усвідомити і 

реалізувати вимоги до організації освітньо-виховного процесу на 

основі особистісно-орієнтованого підходу: визнання самоцінності 

особистості студента; створення умов, що сприяють його 

саморозвитку, самонавчанню і самоосвіті; створення умов для 

розвитку пізнавальних здібностей, задоволення і розвитку 

пізнавальних потреб; формування продуктивної самостійної 

пізнавальної діяльності студентів, її активності та творчості; 

формування мотивації до безперервної освіти, забезпечення 

об'єктивного контролю і самоконтролю знань, а також умінь 

застосовувати знання у нестандартних і нових ситуаціях. 

Важливим завданням залишається підвищення якості освіти, 

яка залежить не лише від процесу засвоєння знань, навичок і вмінь, а 

й процес становлення студента як суб'єкта різноманітних видів і 

форм розумової діяльності та особистості громадянина. Тому разом 

із проблемами змісту освіти й організації процесу засвоєння знань та 

управлінні ним постає проблема індивідуального розвитку 

здібностей студентів, що сприяє формуванню інтелектуального, 

духовного і виробничого потенціалу суспільства.  

Значний обсяг нових понять і педагогічних інновацій вимагає 

від науково-педагогічного працівника нових компетенцій, щоб бути 

спроможним до системного розгляду всіх змін як в освіті, так і в 

методиці викладання вищої школи. 

Пропонований посібник має на меті допомогти магістрам 

технічних спеціальностей ґрунтовно оволодіти науковими основами 

методики викладання, яка в майбутній практичній педагогічній 

діяльності стане необхідною умовою і міцною основою для 

досягнення вершин педагогічної майстерності. 

У посібнику розглядаються такі основні теми, як загальні 

засади методики викладання у вищій школі, система сучасної освіти 
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та перспективи її реформування,  особливості методики організації 

та проведення різних форм організації навчання у вищій школі, 

специфіка виховання у ВНЗ, основні вимоги до особистості науково-

педагогічного працівника вузу. З метою зручності засвоєння 

магістрами сутності основних педагогічних понять у кінці книги 

подано короткий термінологічний словник, структурований за 

тематичним принципом. 

Курс «Методика викладання» є теоретичною основою 

методологічної підготовки студентів, які здобувають освітньо-

кваліфікаційний рівень магістра, а також аспірантів до здобуття 

майбутньої педагогічної та науково-педагогічної діяльності. Він 

спрямований на якісне оновлення змісту освіти та його вивчення у 

технічному вузі. Ми намагалися критично осмислити, врахувати і 

творчо використати в навчальному курсі найновіші теоретичні й 

практичні здобутки в галузі методики викладання як у нашій країні, 

так і за рубежем.  
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Розділ 1 

 
 

 

 

Загальні основи методики викладання 
 

 

 

1.1. Методологічне підґрунтя методики 

викладання. 

1.2. Методика і методи педагогічного 

дослідження. 

1.3. Педагогічний процес у вищій школі. 

1.4. Закономірності педагогічного процесу. 
Тести для самоперевірки 

Запитання і завдання для самоперевірки та контролю 

засвоєних знань  

Тематика рефератів 

Перелік посилань 
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Ключові терміни та поняття: методологія, методологічне 

підґрунтя, методологічні принципи, метод, педагогічне дослідження, 

педагогічний експеримент, педагогічний процес, гуманізація, 

демократизація,  принципи педагогічного процесу, пізнання, закони, 

закономірності. 

 

1.1. Методологічне підґрунтя методики викладання 
Методологія – наука про головні підходи, принципи побудови, 

форми і способи пізнання та зміни навколишнього світу. 

Як відомо, найбільш загальною основою методології пізнання 

є філософія, що передбачає існування низки методологій конкретних 

наук. Має свою методологію і методика викладання. 

Загалом предмет методології можна визначити як процес 

пізнання навчально-виховного процесу, а також визначення 

принципів побудови, форм, методів і способів пізнання педагогічної 

діяльності. Методологія вивчає типи і рівні педагогічних досліджень 

у їхніх взаємозв'язках, співвідношення якісних і кількісних 

характеристик під час аналізу процесу навчання й виховання, 

професійної, спеціальної, морально-психологічної і психологічної 

підготовки, а також розглядає питання прогнозування шляхів 

розвитку.  

Важливою функцією методології методики викладання є 

розвиток її категорій, понять і термінів. 

У структурі методології методики викладання виокремлюють 

чотири рівні: філософський, загальнонауковий, конкретно-науковий 

і технологічний. 

Першим рівнем методології є філософія. Зміст цього рівня 

становлять загальні принципи пізнання й категоріальний апарат 

науки загалом. Методологічні функції виконує уся система 

філософського знання. Нині співіснують різні філософські вчення 

(напрями), які водночас є методологією різних наук, зокрема й 

методики викладання. Так, філософія плюралізму (лат. pluralis – 

множинний) є основою концепцій персоналізму, прагматизму, 

екзистенціалізму, неотомізму, сцієнтизму, натуралізму та інших 

течій у методиці викладання. 

Персоналізм (лат. persona – особистість, особа) визнає за 

особистістю первинність творчої реальності, тоді як світ, що оточує 

цю особистість, є виявом творчої активності Бога. 
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Прагматизм (грец. pragma – справа, дія) зазначає, що істинним 

є те, яке містить практичну корисність і задовольняє інтереси 

індивіда. Одним із основоположників прагматичної педагогіки був 

Джон Дьюї, який вважав, що мислення людини – це пристосування її 

до середовища з метою успішної дії. Об'єкти пізнання не існують 

незалежно від свідомості. Вони формуються пізнавальними 

зусиллями людини в процесі розв'язання практичних завдань. 

Екзистенціалізм (лат. existentia – існування) у педагогіці 

визначає вирішальну роль внутрішніх потреб особистості, 

підпорядкування форм і методів освіти особистісному існуванню. 

Виховання, як вирішальна сила розвитку особистості, відходить на 

другий план, а на першому місці – спадкові задатки, потяги та 

інтуїція людини. На основі екзистенціалізму в новій формі 

виявляються теорії «вільного виховання». Значення принципу 

систематичності й послідовності у навчанні знижується, тому що 

вони «придушують» особистість, заважаючи спонтанному розвитку 

потреб та інтересів. Екзистенціалізм є основою появи 

педоцентризму, який у центр ставить бажання та інтереси 

вихованців, а не вироблені зміст і методи зовнішнього впливу. Вияв 

педоцентризму позначився на появі концепції неформального 

навчання, яке заперечує навчальні програми. Прихильники 

неформального навчання вважають, що кожен студент може сам 

вибрати програму занять.  

На противагу філософсько-релігійним поглядам, які оцінюють 

науку як силу, ворожу людині, абсолютизують її роль у системі 

культури, в ідейному житті суспільства, сцієнтизм (лат. scientia – 

знання, наука) зумовлений спробою осмислити явище науково-

технічної революції XX ст. Його представники, претендуючи на 

розроблення методологічних проблем науки, відіграли значну роль у 

розвитку сучасної логіки, семіотики і логіки науки. 

Неотомізм (лат. neo – новий, tome – розрізування, розсічення, 

поділ) – релігійно-філософський напрям, який бере початок від 

учення Томи Аквінського, що поєднало постулати католицизму з 

діалектичним методом Арістотеля. Одним із основних положень 

неотомізму є поділ сфер діяльності науки і релігії, їхнє 

взаємодоповнення. Релігії належить сфера духовного, науці – 

вивчення земних природних явищ. Ця філософська концепція є 

офіційною основою навчання й виховання в католицьких школах 
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Бельгії, Іспанії, Ірландії, Італії, Португалії, США, Франції, 

Німеччини і в багатьох конфесіях країн Латинської Америки. 

Натуралізм (лат. natura – природа) – філософський напрям, 

який розглядає духовність людей як наслідок природних процесів. 

Натуралізм властивий таким різновидам матеріалізму, як стихійний, 

природничо-науковий, механістичний і вульгарний. Він також існує 

у деяких богословських ученнях, які стверджують, що релігійна 

істина відкривається людині через природу, а не через одкровення.  

Діалектичний матеріалізм як філософське вчення про 

найзагальніші закони руху й розвитку природи, суспільства і 

мислення зародився у 40-і рр. ХІХ ст. Значної популярності він набув 

у XX ст., особливо в країнах соціалізму. Найвідоміші його 

представники – К. Маркс і Ф. Енгельс – поширили матеріалізм на 

розуміння історії суспільства, обґрунтували роль суспільної 

практики в пізнанні, органічно поєднали матеріалізм і діалектику. 

Основні положення діалектичного матеріалізму такі: матерія 

первинна, а свідомість вторинна; свідомість виникає у результаті 

розвитку матерії (мозку людини), є її продуктом (принцип 

матеріалістичного монізму); явища об'єктивного світу і свідомості 

причинно зумовлені, оскільки взаємозалежні й взаємозумовлені 

(принципи детермінізму); усі предмети і явища перебувають у стані 

руху, розвиваються і змінюються (принцип розвитку). 

У філософії діалектичного матеріалізму важливе місце 

належить законам діалектики (перехід кількісних змін у якісні, 

єдність і боротьба протилежностей, заперечення). 

Діалектико-матеріалістична педагогіка стверджує, що 

особистість є об'єктом і суб'єктом суспільних відносин. Її розвиток 

детермінований зовнішніми умовами й природною організацією 

людини. Провідну роль у розвитку особистості відіграє виховання, 

яке є складним соціальним процесом, що має історичний і класовий 

характер. Особистість і діяльність людини постійно перебувають в 

єдності: особистість виявляється і формується у діяльності. 

Другим рівнем методології є загальнонаукова методологія, 

характерна для більшості наукових дисциплін. Загальнонаукову 

методологію можна репрезентувати системним підходом, який 

відображає загальний зв'язок і взаємозумовленість явищ та процесів 

навколишньої дійсності. Він орієнтує дослідника і практика на 

необхідність трактувати явища життя, соціалізації і професійної 
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підготовки людей як системи, які мають певну будову і свої закони 

функціонування. 

Сутність системного підходу полягає в тому, що відносно 

самостійні компоненти розглядаються не ізольовано, а в їх тісному 

взаємозв'язку, розвиткові, русі. Він дає змогу виявити інтегровані 

системні властивості та якісні характеристики, що відсутні в 

складових системних елементах. Предметний, функціональний та 

історичний аспекти системного підходу вимагають реалізації в 

єдності таких принципів дослідження, як історизм, конкретність, 

урахування всебічних зв'язків і розвитку. 

Системний підхід вимагає реалізації принципу єдності 

педагогічної теорії, експерименту й практики. Педагогічна практика 

є критерієм істинності наукових знань, положень, що їх розробляють 

у теорії і частково перевіряють експериментально. Практика також 

стає джерелом нових фундаментальних проблем освіти. Отже, теорія 

дає засади для правильних практичних рішень, але глобальні 

проблеми, завдання, які виникають в освітній практиці, зумовлюють 

нові проблеми, що вимагають фундаментальних досліджень.  

Третій рівень – конкретно-наукова методологія, тобто 

сукупність методів, принципів дослідження і процедур, які 

застосовують у тій чи іншій спеціальній науковій дисципліні. На 

цьому рівні розкривають проблеми, специфічні для наукового 

пізнання у методиці викладання, і питання, винесені на вищі рівні 

методології – проблеми системного підходу чи моделювання у 

педагогічних дослідженнях. 

Системний підхід орієнтує на виокремлення в педагогічній 

системі, особистості й соціальній групі інтегрованих інваріантних 

системоутворюючих зв'язків і відносин. Визначають, що в системі є 

стійким, що перемінним, що головним, а що другорядним. Такий 

підхід вимагає з'ясувати внесок окремих компонентів-процесів у 

розвиток особистості чи соціальної групи як системного цілого. З 

огляду на це він тісно пов'язаний з особистісним підходом, що 

передбачає орієнтацію в конструюванні й реалізації педагогічного 

процесу на особистість як ціль, суб'єкт, результат і головний 

критерій його ефективності. Цей підхід вимагає постійного визнання 

унікальності особистості, її інтелектуального й морального 

потенціалу, права на повагу; припускає опору в освіті на природний 

процес саморозвитку задатків і творчого потенціалу особистості. 
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Оскільки діяльність є основою, засобом і вирішальною умовою 

розвитку особистості й колективу, то цей факт зумовлює 

необхідність реалізації в педагогічному дослідженні й практиці тісно 

пов'язаного з особистісним діяльнісного підходу, який вимагає 

створення таких умов, щоб людина стала суб'єктом пізнання, 

діяльності й спілкування. А це, відповідно, вимагає реалізації 

полісуб'єктного (діалогічного) підходу, який ґрунтується на тому, що 

сутність людини значно багатша, більш різноманітна й складніша, 

ніж її діяльність. 

Полісуб'єктний підхід оснований на вірі в позитивний 

потенціал людини, у її необмежені творчі можливості постійного 

розвитку й самовдосконалення. Важливим є той факт, що активність 

людини, її потреби у самовдосконаленні розглядають неізольовано 

від соціальної групи. Такі властивості розвиваються тільки в умовах 

взаємин з іншими людьми, сформованих за принципом діалогу. 

Діалогічний підхід у єдності з особистісним і діяльнісним 

складають сутність методології гуманістичної методики викладання. 

Водночас згадані вище методологічні принципи реалізують у 

взаємозв'язку з культурологічним підходом. Культуру розуміють як 

специфічний спосіб людської діяльності. Як універсальна 

характеристика діяльності, вона ніби задає соціально-гуманістичну 

програму й визначає спрямованість того чи іншого виду діяльності, її 

ціннісних типологічних особливостей і результатів.  

Людина перебуває в конкретному соціокультурному 

середовищі, належить до певної етнічної спільноти. У зв'язку з цим 

культурологічний підхід трансформується в етнопедагогічний. У 

такій трансформації встановлюється єдність загальнолюдського, 

національного та індивідуального. 

Упродовж недавнього часу значення національного елементу у 

вихованні людей та різних соціальних груп України недооцінюють, 

існує тенденція ігнорувати багату спадщину української 

національної культури, зокрема народну педагогіку. Тому завдання 

педагогів у тому, щоб, з одного боку, вивчати, формувати це 

середовище, а з іншого – максимально використовувати його виховні 

можливості. 

Відроджується антропологічний підхід, який уперше розробив 

та обґрунтував К. Д. Ушинський. Учений розумів його як системне 

використання відомостей усіх наук про людину як предмет 

виховання та врахування їх в організації і здійсненні педагогічного 
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процесу.  До антропологічних наук К. Д. Ушинський відніс 

анатомію, фізіологію, патологію людини, психологію, логіку, 

філософію, географію, статистику, політичну економію та історію у 

широкому значенні. У межах усіх цих наук, на думку педагога, 

викладають, порівнюють і групують факти й ті відносини, у яких 

чітко проявляються властивості предмета виховання, тобто людини.  

До сфери педагогічних знань необхідно зарахувати історію 

педагогіки, яка розглядає виховання як суспільне явище, що виникло 

об'єктивно й проходило суперечливий шлях свого становлення і 

розвитку. Порівняння численних сучасних систем навчання й 

виховання, а також тих, що існували раніше, зумовило появу нової 

галузі знань, яку назвали порівняльною педагогікою. 

Усе частіше в методику викладання проникають ідеї 

кібернетики – науки про оптимальне управління складними 

динамічними системами. Використовують прийоми математичного 

моделювання й методи математико-статистичного опрацювання 

експериментальних відомостей із застосуванням комп'ютерних 

технологій. 

Сформульовані методологічні принципи методики викладання 

дають змогу, по-перше, виокремити реальні її проблеми і таким 

чином визначити стратегію та основні способи їхнього розв'язання. 

По-друге, це дає змогу детально проаналізувати сукупність найбільш 

значущих освітніх проблем та встановити їхню ієрархію. По-третє, 

розглянуті методологічні принципи дають змогу одержати об'єктивні 

знання й подолати старі педагогічні стереотипи. 

Четвертий рівень – технологічна методологія. Практика 

навчання й виховання людей, підготовки їх до діяльності, досвід 

копіткої роботи з людиною є джерелом інформації для педагогіки, 

критерієм істинності її висновків і рекомендацій. Саме технологічна 

методологія розкриває методику й технологію дослідження, тобто 

набір процедур, які забезпечують одержання достовірного 

емпіричного матеріалу та його первинне опрацювання. Отримані 

результати можна залучати до наукового знання. На цьому рівні 

методологічне знання має чіткий нормативний характер. 

Таким чином, усі рівні методології утворюють складну 

систему, в межах якої між ними існує певна ієрархічність.  
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 1.2. Методика і методи педагогічного дослідження 
Педагогічне дослідження – спеціально організований 

науковий процес пізнання педагогічного середовища, педагогічних 

явищ, фактів, суб'єктів та об'єктів педагогічної взаємодії в умовах 

діяльності, а також зв'язків і відносин між ними. 

Педагогічне дослідження – це результат наукової діяльності, 

спрямованої на здобуття нових знань про закономірності навчання й 

виховання, соціалізації і професійної підготовки людей, про 

структуру і механізми, зміст, принципи і технології цих знань. 

Педагогічне дослідження пояснює та прогнозує розвиток окремих 

педагогічних явищ і фактів, а також тенденції та зміни в 

педагогічному процесі. 

За спрямованістю педагогічні дослідження можна поділити на 

фундаментальні й  прикладні розробки. 

Мета фундаментальних досліджень – усебічне розкриття 

концепцій, моделей розвитку педагогічних систем на прогностичній 

основі, теоретичне й практичне обґрунтування важливих аспектів 

педагогіки. 

Прикладні дослідження спрямовані на поглиблене вивчення 

окремих аспектів педагогічного процесу, розкриття закономірностей 

різнобічної педагогічної практики у групах. 

Розробки, спрямовані на обґрунтування конкретних науково-

практичних рекомендацій щодо педагогічної діяльності, 

передбачають урахування уже раніше відомих теоретичних 

положень. 

У будь-якому педагогічному дослідженні зазначають 

загальноприйняті методологічні параметри. До них належать 

проблема, тема, об'єкт і предмет дослідження, мета, завдання і 

гіпотеза. Основними критеріями якості педагогічного дослідження є 

критерії актуальності, новизни, теоретичної і практичної 

значущості. Усе це закладають у програму дослідження, яка 

складається з двох частин: методологічної та процедурної 

(методичної). 

Методологічна частина містить обґрунтування актуальності 

теми, формулювання проблеми, визначення об'єкта й предмета, цілей 

і завдань дослідження, формулювання основних понять 

(категоріального апарату), попередній системний аналіз об'єкта 

дослідження й визначення робочої гіпотези. 
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У процедурній частині розкривають стратегічний план 

дослідження, а також план і методику збору та аналізу емпіричного 

матеріалу. 

Критерій актуальності досліджень є динамічним, рухливим, 

залежить від часу, врахування конкретних і специфічних умов. У 

найзагальнішому вигляді актуальність пов'язана зі ступенем 

розбіжності між попитом суб'єктів навчання на наукові ідеї та 

практичні рекомендації, необхідні для педагогічної діяльності, і 

пропозиціями, які можуть дати наука й практика сьогодні. 

Підґрунтям, яке визначає тему педагогічного дослідження, є 

соціальне замовлення, що відображає найбільш значущі проблеми 

життєдіяльності й розвитку суспільства та різних соціальних груп, 

які вимагають невідкладного розв'язання. Таке замовлення потребує 

обґрунтування конкретної теми. 

Замовлення на педагогічні дослідження часто диктує 

педагогічна практика, у якій визріла проблема. У ній виражено 

основну суперечність, яку потрібно розв'язати засобами науки. 

Виявлення проблеми зумовлює вибір об'єкта дослідження. Ним може 

бути педагогічний процес, будь-які його складові, педагогічні явища 

дійсності, які містять суперечність. 

Об'єктом може бути все те, що очевидно чи приховано містить 

суперечність і зумовлює проблемну ситуацію. Об'єкт – те, що в цій 

ситуації є цілим, системним і на що спрямований процес пізнання. 

Предмет дослідження є частиною, аспектом об'єкта. Реально 

це ті найбільш значущі з практичного чи теоретичного погляду 

властивості, грані, особливості об'єкта, які потребують 

безпосереднього вивчення. Визначений предмет дослідження 

зумовлює шляхи розв'язання проблеми й досягнення результату. Їх 

уточнюють у меті дослідження. 

Мета – це те, що потрібно отримати в результаті вирішення 

поставленої проблеми. 

Між підходами, способами вирішення проблеми і кінцевим 

результатом існує тісний зв'язок, залежність останнього від першого. 

Цю залежність розкривають у гіпотезі. 

Гіпотеза  – сукупність теоретично-обґрунтованих припущень, 

істинність яких потрібно перевірити. 

Далі, відповідно до об'єкта, предмета і мети педагогічного 

дослідження, визначають його завдання, які конкретизують 

ієрархічність дій, послідовність досягнення мети. 
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У процесі педагогічного дослідження одержують висновки й 

результати, які є новими для педагогічної теорії і практики. Отже, 

йдеться про теоретичне й практичне значення дослідження, а також 

ступінь наукової новизни. 

Теоретичне значення дослідження полягає у створенні 

концепції, одержанні закономірності, технології, методу, моделі 

виявлення проблеми, тенденції, напряму. 

Практична значущість дослідження виявляється у підготовці 

пропозицій, рекомендацій щодо удосконалення практичної 

педагогічної діяльності тощо. 

Для оцінки нового в педагогічному дослідженні 

використовують критерій наукової новизни, який характеризує нові 

теоретичні й практичні висновки, закономірності педагогічного 

процесу, його структуру і механізми, зміст, принципи і технології, 

які раніше були невідомими й незафіксованими в педагогічній 

літературі. 

Критерій новизни, теоретична й практична значущість 

змінюються залежно від типу дослідження, а також від часу 

одержання нового знання. 

Логіка й динаміка дослідницького пошуку передбачають кілька 

таких етапів: емпіричний, гіпотетичний, експериментально-

теоретичний (теоретичний), прогностичний. 

На першому – емпіричному етапі – здобувають функціональне 

уявлення про об'єкт дослідження, виявляють суперечності між 

реальною педагогічною практикою, рівнем наукових знань і 

потребою осягнути сутність явища, формулюють наукову проблему. 

Основним результатом емпіричного аналізу є гіпотеза дослідження 

як система провідних припущень і передбачень, правомірність яких 

має потребу в перевірці й підтвердженні попередньої концепції 

дослідження. 

Під час гіпотетичного етапу розв'язують суперечності між 

фактичними уявленнями про об'єкт дослідження й необхідністю 

осягнути його сутність. Він створює умови для переходу від 

емпіричного рівня дослідження до теоретичного (чи 

експериментально-теоретичного). 

Теоретичний етап пов'язаний із подоланням суперечності між 

функціональними та гіпотетичними уявленнями про об'єкт 

дослідження і потребою у системних уявленнях про нього. 
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Створення певної теорії дає змогу перейти до прогностичного 

етапу, що вимагає розв'язання суперечності між отриманими 

уявленнями про об'єкт дослідження як цілісного утворення й 

необхідністю передбачати його розвиток у нових умовах. 

Спираючись на логіку наукового пошуку, розробляють 

методику дослідження – комплекс теоретичних та емпіричних 

методів, поєднання яких дає змогу з найбільшою імовірністю 

досліджувати педагогічний процес у підрозділах і частинах. 

Застосування низки методів дає змогу всебічно вивчити усі аспекти 

досліджуваної проблеми. 

Методи педагогічного дослідження – це способи вивчення 

педагогічних явищ, одержання наукової інформації про них з метою 

встановлення закономірних зв'язків, відносин і побудови наукових 

теорій. Методи педагогічного дослідження можна розділити на такі 

три групи: методи вивчення педагогічного досвіду, методи 

теоретичного дослідження і математичні методи. 

1. Методи вивчення педагогічного досвіду – способи 

дослідження реального досвіду навчально-виховного процесу, 

соціалізації і професійної підготовки людей та ін. Вивчають реальні 

суперечності педагогічного процесу, наявні потреби і проблеми. У 

вивченні педагогічного досвіду застосовують спостереження, бесіду, 

інтерв'ю, анкетування, експертну оцінку, вивчення педагогічної 

документації, незалежних характеристик тощо. 

Педагогічне спостереження – метод, в основі якого – 

цілеспрямоване сприйняття дослідником певних аспектів і явищ 

педагогічної практики. Спостереження планують, у плані 

враховують кількість об'єктів спостережень, час, характеристики 

педагогічних ситуацій та ін. Педагогічне спостереження залежить від 

способу реєстрації. Воно буває безпосереднім і опосередкованим. 

Спосіб безпосередньої реєстрації дає змогу фіксувати моменти 

реального явища. Спосіб опосередкованої реєстрації дає змогу 

одержувати фактичний матеріал про наявність якого-небудь явища. 

Візуальні способи спостереження дедалі частіше підсилюють 

застосуванням різноманітних технічних засобів (кіно, відеозапису, 

телебачення, телефотометрії тощо). 

Загалом можна виокремити такі етапи спостереження: 

■ визначення завдань і мети (для чого, з якою метою 

здійснюють спостереження); 

■ вибір об'єкта, предмета і ситуації (за чим спостерігати); 
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■ вибір способу спостереження, який найменше впливає на 

досліджуваний об'єкт і найбільше забезпечує збирання необхідної 

інформації (як спостерігати); 

■ вибір способів реєстрації явищ, за якими здійснюють 

спостереження; 

■ опрацювання та інтерпретація отриманої інформації (який 

результат). 

Розрізняють також спостереження включене, коли дослідник 

стає членом групи, у якій здійснюють спостереження, і невключене – 

«збоку»; відкрите і приховане (інкогніто); суцільне і вибіркове. 

Не дивлячись на те, що метод спостереження доступний, він 

має певні недоліки, пов'язані з впливом на його результати 

особистісних особливостей (установок, інтересів, психічних станів) 

дослідника. 

До методів опитування належать бесіда, інтерв'ю, анкетування. 

Бесіда – самостійний чи додатковий метод дослідження, який 

застосовують з метою одержання необхідної інформації чи 

роз'яснення того, що не було достатньо зрозумілим під час 

спостереження. Бесіда – усно-контактна форма спілкування, її 

проводять відповідно до заздалегідь накресленого плану з переліком 

питань, які потрібно з'ясувати. Бесіда відбувається у вільній формі 

без запису відповідей співрозмовника. 

Інтерв'ю передбачає викладення суджень у визначеній 

(заздалегідь) послідовності. Відповіді можна записувати на 

відеомагнітофон. Нині теорія і практика масових опитувань 

(демоскопія) у своєму арсеналі має такі види організації: інтерв'ю 

(групові, демоскопічні, інтенсивні, пробні, стандартизовані, 

нестандартизовані тощо). 

Анкетування – метод, в основі якого – одержання письмових 

відповідей на поставлені запитання. Від змісту анкети, форми 

запитань, кількості заповнених анкет, умілого добору респондентів 

значною мірою залежить імовірність результатів дослідження. 

Анкети варто складати таким чином, щоб їхні численні відомості 

можна було опрацювати методами математичної статистики 

використовуючи комп'ютер. Це метод масового збирання інформації 

за допомогою анкети. Якщо бесіду та інтерв'ю називають 

опитуванням «віч-на-віч», то анкетування – заочним опитуванням. 

План бесіди, інтерв'ю та анкета – це перелік запитань 

(запитальник). Розробляючи його, визначають специфіку інформації. 
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Пізніше формулюють приблизну сукупність запитань, структурують 

їх так, щоб відповіді на них дали змогу одержати необхідну 

інформацію. Наступним кроком є складання першого плану 

запитальника і його попередня перевірка через пробне дослідження. 

На основі отриманих відомостей виправляють питальник і остаточно 

корегують. 

Вивчення продуктів діяльності як метод полягає у виявленні 

особистісних якостей і властивостей людей на основі аналізу 

продуктів діяльності, їхньої досконалості, новизни, оригінальності та 

ін. Через них суб'єкти навчання визначають необхідні відомості про 

індивідуальність людини, про досягнутий рівень умінь і навичок у 

тій чи іншій сфері діяльності. 

Певну інформацію про індивідуально-психологічні 

особливості людей, їхні наміри, ставлення, рівень розвитку мислення 

тощо, а також об'єктивні відомості, які характеризують організацію 

педагогічного процесу, можна отримати, використовуючи метод 

вивчення документації (особистих справ, медичних карт, журналів, 

щоденників, протоколів зборів і засідань, конспектів, залікових 

відомостей тощо). 

Експертна оцінка – різновид непрямого спостереження. 

Інформація до дослідника надходить від компетентних осіб, які за 

певними правилами оцінюють аспекти, явища та ознаки педагогічної 

практики. Метод експертної оцінки передбачає використання різних 

оцінних шкал, що відкриває для дослідника можливість 

застосовувати апарат математично-статистичного опрацювання 

матеріалу. 

У психолого-педагогічній літературі метод оцінювання 

(психологічного виміру), що оснований на судженнях компетентних 

осіб, має назву «рейтинг». Від якості програми оцінювання певних 

властивостей особистості, якостей діяльності залежить якість 

отриманого дослідницького матеріалу. 

Метод незалежних характеристик полягає в отриманні 

інформації через характеристику людини з боку кількох осіб 

(наприклад, керівника, бригадира, кількох співробітників та ін.). 

Інформацію про значущість певних ознак, властивостей, 

якостей тощо можна одержати методом парних порівнянь. У матриці 

заздалегідь перераховують те, що потрібно порівнювати (особи, 

якості, ознаки тощо). Внаслідок парного порівняння за кожним 

параметром дослідник одержує порівняльні оцінки в балах. Це дає 
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йому змогу ранжувати досліджувані параметри за ступенем їхньої 

значущості. Методика парного порівняння проста й має широку 

сферу застосування. 

Педагогічний експеримент – дослідницька діяльність з метою 

вивчення причинно-наслідкових зв'язків у педагогічних явищах, що 

містить досвідчене моделювання педагогічного явища та умов його 

перебігу; активний вплив дослідника на педагогічне явище; вимір 

результатів педагогічного впливу і взаємодії. 

Розрізняють природний (проходить в умовах звичайного 

освітнього процесу) і лабораторний (створення штучних умов для 

перевірки) експерименти. Найчастіше використовують природний 

експеримент, який може бути тривалим чи короткочасним. 

Педагогічний експеримент може бути констатуючим, тобто 

таким, що встановлює тільки реальний стан справ у процесі, або 

формуючим (перетворюючим), коли його цілеспрямовано 

організовують для формування певних якостей, властивостей, станів. 

Для формуючого експерименту для порівняння потрібні контрольні 

групи. 

Педагогічний експеримент допомагає перевіряти ймовірність 

робочих гіпотез, виявляти зв'язки й відносини між окремими 

елементами педагогічних систем.  

Основні види педагогічного експерименту – природний і 

лабораторний мають багато підвидів. В умовах природного 

експерименту без порушення типового режиму перевіряють нові 

навчальні плани, програми, підручники та ін. 

Лабораторний педагогічний експеримент є точнішою формою 

наукового дослідження. Із широкого педагогічного контексту 

виокремлюють один аспект, потім створюють ситуацію, яка дає 

змогу точно змінювати й контролювати змінні величини. В 

експериментальних та контрольних групах фіксують початкові й 

завершальні показники вимірів, аналізують зміни, що відбулися, і 

зіставляють розбіжності. На підставі отриманих результатів роблять 

висновок про ступінь впливу аргументів на цільовий результат. 

Серед етапів педагогічного експерименту виділяють 

планування, організацію й проведення, а також інтерпретацію 

отриманих результатів.  

Планування складається із формулювання цілей і завдань 

експерименту, вибору залежної перемінної (відгуку), вибору 

факторів впливу і кількості їхніх рівнів, необхідної кількості 
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спостережень, порядку проведення експерименту, методу перевірки 

отриманих результатів (спосіб верифікації).  

Експеримент організовують і проводять чітко за певним 

планом.  

На етапі інтерпретації збирають та опрацьовують матеріал, 

використовують статистику для перевірки робочих гіпотез. Щоб 

проведення експерименту відповідало принципові ймовірності, 

необхідно: 

■ оптимальне число піддослідних і кількість дослідів; 

■ надійність методик дослідження; 

■ статистична значущість розбіжностей отриманих відомостей. 

У педагогічних дослідженнях виникає необхідність виявити 

структуру взаємин у соціальній групі (колективі), тому в 

педагогічному експерименті також можуть використовувати 

соціометричні методи. Отримані відомості вивчають за допомогою 

логічного, статистичного й графічного аналізу. 

Поєднання різних методів дає змогу підвищити ефективність 

та якість педагогічних досліджень. Цьому сприяє й активне 

застосування в педагогіці математичних методів і використання 

комп'ютера. Як правило, обчислюють середнє арифметичне, моду, 

медіану, дисперсію, середнє квадратичне відхилення вибіркової 

сукупності, помилку середнього значення, коефіцієнти кореляції 

ознак. 

До основних статистичних критеріїв перевірки вірогідності 

результатів експерименту традиційно зараховують: 

■ t – Стьюдента (перевірка гіпотези про рівність центрів 

розподілу нормальних генеральних сукупностей у разі невідомого 

стандартного відхилення); 

■ F – Фішера (перевірка гіпотези про рівність дисперсій двох 

об’єктів, тобто про однаковість розсіяння даних); 

■ X
2
 – Пірсона (перевірка гіпотези про закон розподілу). 

У педагогічних дослідженнях дедалі частіше застосовують 

різні методи регресійного й факторного аналізів, які детально 

розглянуті в спеціальній літературі. Однак у дослідженні такого 

складного об'єкта, як педагогічний процес аналітичних методів 

недостатньо тому, що пов'язати задані умови з вихідними 

відомостями не завжди вдається. Ступінь труднощів педагогічних 

завдань динамічно змінюється від простого аналізу засвоєння 

окремих елементів до складних технологій соціалізації й професійної 
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підготовки людей, проблем управління педагогічним процесом у 

різних соціальних групах (колективах). 

Відтворити реальні процеси, що відбуваються в педагогічній 

системі, можна за умови використання методів статистичного 

моделювання випадкових функцій на комп'ютері.  

Математичне моделювання є прикладом евристичної 

творчості, тому що в його основі завжди лежать так звані методи 

інтуїтивного мислення, наприклад, мозковий штурм, сценаріїв, 

Дельфи, морфологічний тощо. 

Труднощі експериментального методу полягають у тому, що 

необхідно досконало володіти технікою його проведення, потрібні 

особлива делікатність, такт, педантичність з боку дослідника, уміння 

встановлювати контакт із досліджуваним. 

Метод «мозкового штурму» оснований на гіпотезі про те, що 

серед безлічі тривіальних знань закономірно з'являються передові 

ідеї. Цей метод дає змогу використовувати знання, досвід і творчі 

здібності провідних спеціалістів. Для цього організують наради, 

семінари, «круглі столи», проведення яких має відповідати таким 

вимогам: 

• проблему потрібно заздалегідь точно сформулювати й 

виокремити основний об’єкт обговорення; 

• варто приймати будь-які ідеї, зокрема ті, можливості 

реалізувати які найближчим часом не буде змоги. 

Необхідно заохочувати наукові фантазії і передбачення шляхів 

розвитку проблеми; усебічно обговорювати найцікавіші ідеї доти, 

доки не досягнуть згоди шість висококваліфікованих експертів. Різні 

варіанти методу «мозкового штурму» успішно використовують у 

прогнозуванні. 

Метод сценаріїв полягає у короткому викладі змісту 

досліджуваного предмета за певним планом. Він прийшов у науку з 

літератури. Сюжетна схема сценарію дає змогу одночасно 

розглядати кілька аспектів проблеми, критично оцінювати події і 

припускати моменти їхнього альтернативного розгалуження, які 

надалі можна досліджувати докладніше. 

У спеціальній літературі наводять такі переваги цього методу: 

він є одним із ефективних засобів «переборювати» традиційність 

мислення у конкретній науковій галузі; ілюструє зміни в 

майбутньому; відкриває можливість пошуку особливих підходів і 
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шляхів, які заслуговують спеціального наукового аналізу; дає змогу 

розглядати деталі й процеси, які неможливо охопити абстракціями. 

Метод Дельфи (названий на честь давньогрецького міста 

Дельфи, що славилося мудрецями, які передбачали майбутнє) 

передбачає спроектовану програму, спрямовану на формування 

групової думки фахівців та узгодження їхніх поглядів з питань 

досліджуваної проблеми. Його можна розглядати як наступний етап 

змістових ітерацій методів мозкової атаки і сценаріїв. 

Мета цього методу – уникнувши впливу психологічних 

чинників (навіювання, пристосування до думки більшості та ін.), 

знайти найкращий варіант розв'язання проблеми й закласти основи 

забезпечення контактів практики з обчислювальною технікою.  

Процедура вироблення думок експертів методом Дельфи 

складається з чотирьох турів. 

Перший тур. Експерти оцінюють події, доповнюють (чи 

скорочують) перелік питань анкети, яку спеціально для цього 

розробили аналітики. Анонімність забезпечують різні прийоми 

організації, серед яких можуть бути контакти експертів з ЕОМ. 

Отримані результати статистично опрацьовують, уточнюють перелік 

подій і характеристики деяких оцінок через медіану і квартилі. 

Другий тур. Експертів ознайомлюють з характеристикою 

групової відповіді – медіаною й показниками розкинутості 

індивідуальних оцінок. Така процедура дає змогу членам групи взяти 

до уваги обставини, які випали випадково з поля зору, або 

аргументувати причини розбіжності в думках. Умотивованість 

позиції авторів також залишається анонімною, а процедура 

статистичного опрацювання інформації й повідомлення результатів – 

попередньою. 

Третій тур. Експерти висувають аргументи на користь своїх 

оцінок. 

Четвертий тур. Усі мотивування доводять до відома 

експертів. Їм надають останню можливість обґрунтувати свої 

відповіді. Результати останнього туру приймають за узагальнену 

оцінку, яка має найповніше відображати єдність думки групи щодо 

змісту проблеми. 

Ефективність застосування методу Дельфи підвищується, якщо 

відповідь на запитання допускає можливість числового вираження, 

експерти однорідні за рівнем кваліфікації й можуть обґрунтувати 

свої оцінки. 
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Морфологічний метод становить певну послідовність 

аналітичних дій, дає змогу обмежувати кількість інформації, 

виявляти наслідки і знаходити всі можливі варіанти розв'язання 

проблеми. 

Порядок застосування морфологічного методу: 

■ чітко формулюють завдання, яке потрібно розв'язати; 

■ задають перелік найважливіших параметрів, від яких 

залежить розв'язання проблеми; 

■ у кожного з параметрів визначають кількість різних 

незалежних властивостей; 

■ складають матрицю параметрів і властивостей; 

■ розглядають функціональну цінність усіх можливих рішень і 

потенційну можливість їхнього здійснення; 

■ вибирають найкраще рішення для практичної реалізації. 

Названі вище методи є засобом збирання науково-педагогічної 

інформації для теоретичного аналізу. Тому й виокремлюють 

спеціальну групу методів теоретичного дослідження. 

Теоретичний аналіз – виокремлення й розгляд певних 

аспектів, ознак, особливостей, властивостей педагогічних явищ. 

Аналізуючи факти, систематизуючи їх, ми вибираємо загальне та 

окреме, встановлюємо загальний принцип чи правило. Аналіз 

супроводжується синтезом, він допомагає проникнути в сутність 

досліджуваних педагогічних явищ. 

Індуктивні та дедуктивні методи – логічні методи 

узагальнення отриманих емпірично відомостей. Індуктивний метод 

потребує руху думки від окремих міркувань до загального висновку, 

дедуктивний – від загального міркування до часткового висновку. 

2. Теоретичні методи необхідні для визначення проблем, 

формулювання гіпотез і для оцінки зібраних фактів. Ці методи 

пов'язані з вивченням праць класиків, загальних і спеціальних праць 

з педагогіки, історико-педагогічних досліджень і документів, 

періодичної педагогічної преси, довідкової педагогічної літератури, 

підручників і методичних посібників з педагогіки й суміжних наук. 

Вивчення літератури дає змогу довідатися, які аспекти й 

проблеми вже добре вивчені, що застаріло, які питання ще не 

розв'язані. Процес вивчення літератури потребує використання таких 

методів, як складання бібліографії – переліку джерел, пов'язаних з 

досліджуваною проблемою; реферування – стисле викладення 

основного змісту однієї чи декількох праць із загальної тематики; 
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конспектування – ведення докладніших записів, основу яких 

становить виокремлення головних ідей і положень праці; анотування 

– короткий запис загального змісту книги чи статті; цитування – 

дослівний запис висловлювань, фактичних чи цифрових відомостей, 

що містяться у літературному джерелі. 

3. Математичні й статистичні методи застосовують для 

опрацювання отриманих відомостей методами опитування та 

експерименту, а також для встановлення кількісних залежностей між 

досліджуваними явищами. Вони допомагають оцінити результати 

експерименту, підвищують надійність висновків, дають підстави для 

теоретичних узагальнень.  

Найпоширенішими з математичних методів є реєстрація, 

ранжування, шкалювання.  

За допомогою статистичних методів визначають середні 

величини отриманих показників: середнє арифметичне (наприклад, 

визначення кількості помилок у перевірених роботах контрольної та 

експериментальної груп); медіана показник середини ряду 

(наприклад, у разі наявності дванадцяти людей у групі медіаною 

буде оцінка шостої людини у списку, у якому всіх розподілено за 

рангом їхніх оцінок); ступінь розсіювання – дисперсія, або середнє 

квадратне відхилення, коефіцієнт варіації. 

Для проведення цих підрахунків застосовують відповідні 

формули й довідкові таблиці. Результати, опрацьовані за допомогою 

цих методів, дають змогу показати кількісну залежність у вигляді 

графіків, діаграм, таблиць. 

 

1.3. Педагогічний процес у вищій школі 
Педагогічний процес є центральною категорією, яка у 

літературі має багато трактувань. Педагогічний процес – це 

внутрішньо логічно пов'язана сукупність процесів, які у своїй 

багатогранності й складності трансформують досвід людства, його 

знання, цінності, надбання в особистісні якості, установки та риси 

студентів, а також їх освіченість та ідейність, культуру й здібності, 

звички й характер. Отже, у педагогічному процесі об'єктивне, 

соціальне переходить у суб'єктивне, індивідуально-психічне 

надбання людини. Цілісності педагогічного процесу досягають 

завдяки органічній єдності процесів навчання, виховання, розвитку й 

професійної підготовки. 
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Педагогічний процес у ВНЗ – цілеспрямована, мотивована, 

доцільно організована та змістовно насичена система взаємодії 

суб'єктів та об'єктів навчально-виховного процесу щодо підготовки 

студентів до професійної діяльності й суспільного життя. 

Педагогічний процес у ВНЗ багатоаспектне явище, для якого 

характерні численні підсистеми, об'єднані між собою різними типами 

зв'язків (див. рис. 1.). 

Основними структурними компонентами педагогічного 

процесу як системи є мета педагогічного процесу, суб'єкти та об'єкти 

системи, завдання, змістова складова (виховання, навчання 

(самоосвіта), професійна підготовка, розвиток), організаційна 

структура, педагогічна діяльність, а також результат. 

Педагогічний процес реалізовує замовлення суспільства на 

підготовку громадян і фахівців, що виражено в його загальній меті. 

Конкретні вимоги суспільства визначають конкретніші 

завдання навчання й розвитку людей, а також його зміст. Саме мета і 

зміст складають найважливіший змістово-цільовий компонент 

педагогічного процесу. Мета функціонує в діяльності і педагога, і 

студентів на рівні її усвідомлення та реалізації. Визначена мета є 

відправним моментом, що зумовлює функціонування педагогічного 

процесу як системи, яка виступає сукупністю структурних 

компонентів, органічно взаємозалежних між собою. 

Педагогічний процес є взаємодією суб'єктів та об'єктів 

навчання й виховання. Він спрямований на розв'язання завдань 

навчання, професійної підготовки, виховання й загального розвитку 

людини, а також на формування в неї певних якостей, установок, 

емоційно-вольової стійкості, надійності тощо. 

Процесуальними компонентами є не самі суб'єкти навчання, а 

мета, завдання, зміст, засоби, мотивація, методи та форми взаємодії 

педагогів і студентів, а також результати, яких досягають. Це 

універсальні характеристики будь-якої діяльності та взаємодії, які 

також властиві педагогічному процесу. Їх можна визначити як 

цілевизначальний, змістовий, середовищно-організаційний, 

педагогічно-професійний, функціонально-процесуальний та 

результативно-аналітичний компоненти педагогічного процесу. 

Таким чином, у педагогічному процесі як системі об’єднані 

процеси розвитку, виховання й навчання разом з усіма умовами, 

формами й методами їхнього перебігу. 

Основні завдання педагогічного процесу у ВНЗ: 
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■ підготовка молодих громадян до суспільно корисної 

діяльності; 

■ цілеспрямоване формування особистості громадянина, 

глибоко відданого своєму народові, який має високі моральні й 

громадянські якості; 

■ озброєння студентів такою системою професійних знань, 

навичок і вмінь, які забезпечили б ефективну практичну діяльність у 

певній галузі діяльності; 

■ забезпечення цілеспрямованого розвитку духовних сил, 

інтелектуальних, фізичних і моральних якостей кожного студента. 

Завдання педагогічного процесу визначають взаємозалежну й 

взаємозумовлену діяльність суб'єктів та об'єктів цієї системи. 

Водночас у педагогічному процесі виявляється єдність зовнішніх 

впливів і впливів, які наявні в процесі взаємодії усіх учасників 

педагогічного процесу. До його складу входять не тільки зовнішні 

освітні, виховні й розвиваючі взаємодії, а й процеси духовного й 

професійного росту, нагромадження, самовдосконалення таких 

якостей людей, як освіченість, вихованість, розвиненість, стійкість, 

дисциплінованість, старанність. 

Особливості завдань педагогічного процесу визначають зміст 

його складових – виховання (самовиховання), навчання (самоосвіти) й 

розвитку. Кожен з елементів функціонально-змістової структури 

педагогічного процесу є відносно самостійною підсистемою. 

Наприклад, виховання у взаємодії з навчанням і розвитком має 

формувати студента як громадянина, патріота, який володіє високим 

рівнем національної свідомості, гідності й гордості; має 

високорозвинені морально-психічні якості, необхідні для виконання 

громадянського обов'язку перед Батьківщиною. 

Розв'язанню цих завдань відповідає зміст виховання студентів, 

який включає такі складові: національно-патріотичне, громадянське, 

трудове, моральне, правове, естетичне, екологічне й фізичне 

виховання. Кожен з цих напрямів реалізують, враховуючи його 

особливості, безпосередні завдання, засоби й методи впливу. 

Процесуальний аспект виховання виявляється здебільшого 

характером взаємодії між його учасниками. 
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Варто зазначити, що вагомою характеристикою педагогічного 

процесу є категорія «взаємодії», яку можна представити як 

інтеграцію взаємопов'язаних стосунків педагога зі студентами, 
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родичами, громадськістю, студентів між собою, їх зв'язків із 

предметами матеріальної та духовної культури. Саме в процесі 

взаємодії встановлюються інформаційні, організаційно-діяльнісні, 

комунікативні та інші зв'язки й відношення. 

Найважливішими компонентами педагогічного процесу є 

навчання й виховання, які зумовлюють суттєві зміни освіченості, 

професійної підготовки, вихованості й розвитку людей, а також рівня 

сформованості їхніх якостей. Процеси навчання й виховання 

складаються з певних взаємозалежних процесів. Наприклад, процес 

навчання складається з викладання та учіння, процес виховання – з 

виховних впливів, специфічної взаємодії й самовиховання, яке 

виникає під час цього процесу. 

Виховання – процес взаємозалежної діяльності усіх учасників, 

взаємозв'язки між якими є складними й різноманітними. Педагоги 

(виховні структури, громадські організації) чинять цілеспрямовані 

систематичні педагогічні впливи на свідомість, почуття й волю 

вихованців в інтересах формування в них усього комплексу якостей 

людини-громадянина. Ці впливи можуть бути прямими 

(безпосередніми), якщо вони скеровані до конкретної особистості, 

групи (колективу), коли наявний прямий контакт вихователя й 

вихованця.  

Значний вплив на людей має особистий приклад іншої людини, 

особливо керівника, депутата. Людина сприймає й переробляє 

зовнішні впливи, враховуючи свої потреби, мотиви, переконання, 

звички та інші внутрішні чинники. Усі люди є одночасно як 

суб'єктами, так і об'єктами. Виховні впливи трансформують, 

керуючись своїми поглядами, інтересами, життєвим досвідом. Це 

сприйняття може бути позитивним, негативним і нейтральним 

(байдужим). 

Позитивно сприйняті впливи збагачують свідомість і почуття 

людини, зміцнюють її волю. Відбувається її подальший розвиток як 

індивіда, особистості, суб'єкта діяльності, індивідуальності. Також 

формуються позитивні якості, потреби та інтереси людини. 

Ефективність виховних впливів визначають за тим критерієм, 

наскільки детально реалізовано вимоги принципів виховання; як 

грамотно та враховуючи які особливості об'єкта й конкретних умов 

добирають найбільш раціональні методи, форми, засоби виховної 

роботи. Результатом сукупності виховних впливів є широкий спектр 

знань і ціннісних орієнтацій людей, які, злившись із почуттями й 
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волею, творять переконання. А переконання, доповнені звичками 

поведінки, перетворюються на відповідні якості людини. Свої 

особливості мають також інші складові (підсистеми) змістової 

структури педагогічного процесу. 

Основними елементами організаційної структури 

педагогічного процесу є громадські організації, церква, засоби 

масової інформації, професійна та інші види підготовки; стан 

педагогічної активності, система впливу. 

Результатом функціонування педагогічного процесу як 

системи загалом виступають знання, навички, вміння і готовність 

людини до суспільно корисної діяльності, а також професійні, 

громадянські, морально-психічні й фізичні якості. 

Внутрішньою релігійною силою педагогічного процесу є 

суперечності між висунутими вимогами пізнавального, 

громадянського, практичного, суспільно корисного характеру й 

реальними можливостями студентів їх реалізувати.  

У конструюванні педагогічного процесу у ВНЗ необхідно 

дотримуватися відповідних етапів. Традиційно виокремлюють такі 

три етапи: підготовчий, основний і завершальний. 

На підготовчому етапі визначають цілі, діагностують умови, 

прогнозують досягнення, проектують і планують розвиток 

педагогічного процесу; створюють необхідні навчально-матеріальні, 

морально-психологічні, естетичні умови, раціонально розподіляють 

час. Завершують етап розробкою перспективного плану професійної 

підготовки людей. 

Етап організації й реалізації педагогічного процесу містить 

такі елементи взаємодії усіх учасників навчання: формулювання 

мети та роз'яснення завдань діяльності, прийняття їх тими, хто 

навчається, та окремими виконавцями; реалізація обраних методів, 

засобів і форм організації педагогічного процесу; забезпечення 

взаємодії усіх учасників виховання; створення сприятливих умов; 

здійснення різних заходів стимулювання активності людей. 

У процесі організації педагогічної взаємодії здійснюють 

оперативний контроль, виокремлення слабких аспектів у методах і 

формах організації виховних впливів, регулювання процесу, уміло 

організовуючи різноманітні заходи стимулювання діяльності 

учасників навчання, внесення оперативних коректив у зміст 

діяльності педагогів, у послідовність окремих її видів тощо. 
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Завершується педагогічний процес етапом аналізу його 

результатів. Суб'єкти навчання вивчають слабкі й сильні сторони 

навчально-виховного процесу, рівень професійної підготовки 

студентів до професійної діяльності, їх громадську, соціальну і 

моральну зрілість, рівень розвитку особистості, її зміст. На цьому 

етапі варто також виявити причини неповної відповідності 

результатів і цілей навчання й виховання.  

Одним із найважливіших напрямів підвищення якості та 

ефективності навчання й виховання є інтенсифікація педагогічного 

процесу, яка відбувається на основі правильного поєднання 

традиційних та інноваційних підходів, і впровадження нових 

технічних засобів, технологій, методик. Цього досягають завдяки 

конкретному формулюванню навчально-виховних завдань, 

раціональному плануванню професійної підготовки, ретельному 

добору навчального матеріалу, ефективному використанню 

навчального й позанавчального часу, застосуванню сучасних 

методик навчання й виховання, забезпеченню чіткості й високої 

організованості в роботі, постійному пошуку і впровадженню 

досягнень науково-технічного прогресу. 

До важливого напряму вдосконалення педагогічного процесу 

належить його гуманізація, яка має забезпечити кожному учасникові 

гідне й поважне становище у ВНЗ. Для гуманізації характерне 

олюднення відносин; високе суспільне визнання кожного, гарантія 

соціальної захищеності, вияв індивідуальності; увага до 

внутрішнього світу людини, задоволення її матеріальних і духовних 

потреб. З гуманізацією нерозривно пов'язана демократизація, яка 

створює умови для того, щоб кожна людина стала активно діючою.  

Демократизація – це викорінювання будь-яких виявів 

формалізму, черствості, пасивності, бюрократизму в навчанні й 

вихованні людей, в організації їхнього життя й діяльності. Це 

підвищення суспільної й пізнавальної активності особистості, її 

зацікавленої причетності до проблем суспільства, реалізація 

духовного потенціалу всіх учасників педагогічного процесу в 

інтересах підвищення його ефективності. Щоб демократизувати 

педагогічний процес, у ВНЗ потрібно створити сприятливі умови для 

вияву активності, творчості, ініціативи студентів. Для цього їх 

залучають до планування, організації та проведення конкретних 

навчально-виховних заходів. Забезпечення провідної ролі науково-

педагогічних працівників в удосконаленні педагогічного процесу 
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додає йому системного характеру і є визначальним чинником 

оптимізації усієї діяльності. 

Таким чином, педагогічний процес у ВНЗ не механічна сума 

процесів навчання, виховання, освіти, професійної підготовки й 

розвитку, а самостійне цілісне явище, яке має певні свої 

закономірності. 

 

1.4. Закономірності педагогічного процесу 
Педагогічний процес у вищому навчальному закладі – 

складний, суперечливий процес, на який впливають внутрішні й 

зовнішні, об'єктивні й суб'єктивні, тривалі й ситуативні чинники. 

Тому в цьому процесі своєрідно виявляються закони й 

закономірності різного рівня й виду. 

Вищий рівень становлять найзагальніші закони розвитку 

природи, суспільства й мислення. У педагогічному процесі своєрідно 

виявляються закономірності розвитку суспільства, формування 

особистості й колективу, пізнавальної діяльності, якому властиві 

педагогічні закономірності, що комплексно виявляють найважливіші 

зв'язки цього процесу. 

Визначальний вплив на педагогічний процес у ВНЗ мають 

соціально-економічні умови країни, політика держави, рівень 

розвитку освіти, науки, техніки, інформаційних систем, культури. В 

умовах науково-технічного прогресу й далі зростає залежність 

педагогічного процесу у ВНЗ від технічного чинника, особливо 

інформатизації. 

Процес формування особистості студента має цілісний 

характер, тобто всі функції, властивості та якості людини 

розвиваються комплексно, утворюючи цілісну систему. Зазначена 

закономірність зумовлює органічну єдність усіх його структурних 

компонентів, комплексний підхід до роботи. 

Провідна роль у формуванні особистості студента належить 

соціальним умовам. Проте формування особистості студента також 

зумовлено залежністю розвитку людини від характеру й змісту 

діяльності; взаємозумовленістю її внутрішніх психічних чинників і 

зовнішніх впливів; урахуванням вікових та індивідуальних 

особливостей; характером взаємин між людьми, духовною 

атмосферою, якістю навчально-виховної роботи всіх педагогів. 

Особистість студента формується у групі, колективі, які є важливим 

чинником виховання. 
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Педагогічному процесу, як уже було зазначено, властиві також 

специфічні педагогічні закономірності. Провідними серед них є 

єдність виховання (самовиховання), навчання, освіти (самоосвіти) і 

розвитку. 

Наприклад, єдність процесів навчання й виховання не означає, 

що вони не мають своїх специфічних особливостей. Однак 

охарактеризувати ці відмінності досить важко, тому що в реальному 

педагогічному процесі у ВНЗ насамперед привертає увагу їхня 

спільність: процес виховання здійснює функцію навчання, а процес 

навчання неможливий без виховання. Тому, порівнюючи ці процеси, 

треба обов'язково враховувати важливий методологічний принцип 

виокремлення домінуючих функцій навчання й виховання. 

Якщо порівняти основні функції навчання й виховання, то 

потрібно зазначити, що вони реалізуються в єдності чотирьох 

основних функцій – освітньої, виховної, формуючої й розвивальної. 

Але з огляду на твердження Л.С. Виготського про те, що навчання 

йде попереду розвитку, можна сказати, що розвиток створює 

сприятливі передумови для успішнішого навчання й виховання на 

подальших етапах процесу. 

Процеси навчання й виховання зумовлюють загальний 

розвиток окремої людини і групи. Навчання здебільшого впливає на 

інтелектуальну, а виховання – на мотиваційну та емоційну сфери. 

Завдяки цьому процес навчання постає в ролі одного із засобів 

виховання, а процес виховання – у ролі одного із чинників, що 

стимулюють навчання. 

У вихованні надзвичайно важливе значення має вплив 

середовища, ЗМІ, які не можна не враховувати під час організації 

цього процесу у вищому навчальному закладі. 

Однією із специфічних закономірностей педагогічного процесу 

у ВНЗ є відповідність навчально-виховних впливів суб'єктів 

навчання духовним потребам і пізнавальним можливостям студентів. 

Ця закономірність виявляє спрямованість дій усіх суб'єктів 

педагогічного процесу, прагнення врахувати внутрішні сили 

студентів, у розв'язанні завдань соціалізації та професійної 

підготовки. Їхня діяльність, з одного боку, має максимально 

відповідати завданням майбутньої професійної діяльності студентів, 

а з другого – індивідуальним і груповим їх особливостям, їхній 

індивідуальній та груповій діяльності, фізичним та інтелектуальним 

можливостям, рівню навченості й вихованості. 
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Наступною педагогічною закономірністю є моделювання 

(відтворення) процесів соціалізації та професійна підготовка 

студентів до умов діяльності. Ця закономірність потребує, щоб 

педагогічний процес відповідав особливостям сучасної економіки, а 

процес підготовки студентів відбувався із урахуванням їхніх дій в 

інформаційному суспільстві. 

Усі закономірності педагогічного процесу діалектично 

взаємозалежні між собою, що ускладнює та одночасно гармонізує 

навчально-виховний процес. Якщо закономірності виявляють 

істотний зв'язок між причиною і наслідком, то принципи є 

основними вимогами, що визначають загальне спрямування 

педагогічного процесу.  

Принципи педагогічного процесу – система основних вимог 

до навчання і виховання, дотримання яких дає змогу ефективно 

розв'язувати проблеми всебічного розвитку особистості. 

У сучасній педагогічній теорії та практиці виокремлюють такі 

основні принципи педагогічного процесу: 

■ принцип суспільно-ціннісної цільової спрямованості 

педагогічного процесу (означає відповідність вимогам сучасного 

суспільства, єдність з іншими природними та суспільним 

процесами); 

■ принцип комплексності різних видів діяльності. Оскільки в 

систему педагогічного процесу входить декілька підсистем, у кожній 

із яких використовують різні види діяльності (а не лише 

пізнавальну), то виникає органічний зв'язок, комплекс усіх можливих 

видів діяльності студента у ВНЗ та поза ним: навчально-пізнавальної, 

суспільно-політичної, трудової, спортивної, вільного спілкування, 

художньої. Так виникають численні міжпредметні зв'язки, що дають 

змогу сприймати світ у всій різноманітності та єдності; 

■ принцип колективного характеру виховання та навчання 

(передбачає використання всього позитивного потенціалу 

студентського колективу в інтересах особистості, яка розвивається; 

послідовне поєднання масових, колективних, групових, 

індивідуальних форм роботи зі студентами); 

■ принцип єдності вимогливості та поваги до особистості; 

гуманізм, довіра; 

■ принцип поєднання педагогічного керівництва з організацією 

спільної діяльності, а також із проявом самодіяльності, творчості та 

ініціативи студентів у навчанні та вихованні; 
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■ принцип естетизації студентського життя, створення 

позитивного, емоційно комфортного середовища, розвиток 

художньо-естетичного смаку, пізнання краси навколишнього світу; 

■ принцип урахування індивідуальних особливостей студента 

в усьому педагогічному процесі та його підсистемах; 

■ принцип свідомості, активності, самодіяльності, креативності 

студентів у педагогічному процесі (сприяє формуванню свідомих, 

активних, самостійних і творчих особистостей, запобігає 

виникненню формалізму, безініціативності, байдужості); 

■ принцип наочності (передбачає розвиток аналітичного 

мислення, уміння досягати образного виявлення різноманітних 

технічних і суспільних проблем); 

■ принцип науковості (передбачає формування та розвиток у 

студентів наукового світогляду, вироблення умінь і навичок 

наукового пошуку, засвоєння способів наукової організації праці); 

■ принцип доступності (враховує рівень можливостей 

студентів та запобігає їхнім інтелектуальним, фізичним, 

психологічним та моральним перевантаженням); 

■ принцип цілеспрямованості педагогічного процесу (сприяє 

цільовій спрямованості змісту, організації навчання та виховання, 

формуванню цілісного наукового світогляду, емоційно-вольової 

сфери, національної свідомості та норм поведінки студента).  

У реальному педагогічному процесі принципи реалізуються у 

тісному взаємозв'язку і взаємозумовлюють один одного.  

 

Тести для самоперевірки 

1. Методологія – це: 

а) вчення про головні підходи, принципи побудови, форми і 

способи пізнання та зміни навколишнього світу; 

б) соціально-психологічні особливості професійно-

педагогічного спілкування та взаємин викладачів і студентів; 

в) надання психологічної допомоги та підтримки всім учасникам 

педагогічного процесу; 

г) психологічне обґрунтування професіограми сучасного фахівця 

вищої кваліфікації; 

д) виявлення соціокультурних, соціально-психологічних, 

психологічних і дидактичних чинників соціалізації особистості. 

2. Сутність персоналізму полягає у тому, що він:  
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а) визначає вирішальну роль внутрішніх потреб особистості, 

підпорядкування форм і методів освіти особистісному існуванню; 

б) визнає за особистістю первинність творчої реальності, тоді як 

світ, що оточує цю особистість, є виявом творчої активності Бога; 

в) зазначає, що істинним є практична корисність, що 

задовольняє інтереси індивіда; 

г) зумовлений спробою осмислити явище науково-технічної 

революції XX ст.; 

д) розглядає духовність людей як наслідок природних процесів. 

3. Сцієнтизм: 

а) визначає вирішальну роль внутрішніх потреб особистості, 

підпорядкування форм і методів освіти особистісному існуванню; 

б) визнає за особистістю первинність творчої реальності, тоді як 

світ, що оточує цю особистість, є виявом творчої активності Бога; 

в) зазначає, що істинним є практична корисність, яка 

задовольняє інтереси індивіда; 

г) зумовлений спробою осмислити явище науково-технічної 

революції XX ст.; 

д) розглядає духовність людей як наслідок природних процесів. 

4. Сутність системного підходу полягає в: 

а) уявленні, вивченні та конструюванні психологічних явищ і 

об’єктів як системи; 

б) виборі наукових методів дослідження, які доповнюють один 

одного; 

в) адаптації першокурсників до навчання у вищій школі; 

г) наповненні його конкретним змістом; 

д) формуванні позитивної «Я-концепції» студента. 

5. Під гіпотезою дослідження розуміють: 

а) адаптацію першокурсників до навчання у вищій школі; 

б) особливість соціальної адаптації першокурсників до умов 

спільної діяльності в студентській академічній групі; 

в) суперечність між реальним станом об'єкта дослідження та 

сучасними завданнями; 

г) сукупність теоретично обґрунтованих припущень, що 

висуваються для пояснення явища, яке вивчається, його сутності, 

структури, зв'язків, рушійних сил та ін.; 

д) певне ставлення дослідника-науковця до основних категорій 

науки та визначення своєї методологічної позиції. 

6. Метод дослідження – це: 
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а) сучасне теоретичне знання, яке може бути використане для 

пояснення структури і законів функціонування об'єкта, який 

вивчається; 

б) зроблене на основі аналізу наукових джерел, власних 

умовиводів і спостережень припущення про основні напрями 

розв'язання наукової проблеми; 

в) нормативний обґрунтований спосіб проведення наукового 

дослідження, шлях наукового пізнання, який випливає із загальних 

теоретичних уявлень про сутність об'єкта дослідження; 

г) виявлення психолого-педагогічних умов формування 

позитивної «Я-концепції» студента університету; 

д) сукупність поставлених у дослідженні завдань. 

7. Експертна оцінка – це: 

а) різновид непрямого спостереження, під час якого інформація 

до дослідника надходить від компетентних осіб, котрі за певними 

правилами оцінюють аспекти, явища та ознаки педагогічної 

практики; 

б) логічні методи узагальнення отриманих емпірично 

відомостей; 

в) спроектована програма, спрямована на формування групової 

думки фахівців та узгодження їхніх поглядів з питань досліджуваної 

проблеми; 

г) нездатність будувати життєві плани, страх дорослішання та 

змін; 

д) усі відповіді правильні. 

 

Запитання і завдання для самоперевірки та контролю засвоєних 

знань 

1. Розкрийте сутність поняття методології як науки. 

2. Охарактеризуйте поняття «методологія методики 

викладання». 

3. Що є методологічним підґрунтям методики викладання? 

4. Назвіть основні рівні методології методики викладання. 

5. Опишіть основні напрями методології методики викладання. 

6. Охарактеризуйте основні методологічні підходи методики 

викладання. 

7. Розкрийте сутність поняття «педагогічне дослідження».  

8. Охарактеризуйте методи педагогічного дослідження. 

Розкрийте сутність методу педагогічного спостереження.  
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9. У чому сутність методів опитування?  

10. Охарактеризуйте методи вивчення продуктів діяльності, 

вивчення документації, експертної оцінки, незалежних 

характеристик, парних порівнянь та доцільність використання їх у 

педагогічній практиці. 

11. У чому особливість методу «мозкового штурму», методу 

сценаріїв, методу Дельфи і морфологічного методу?  

12. Назвіть основні завдання педагогічного процесу у ВНЗ. 

 

Тематика рефератів 

1. Особливості реалізації системного підходу в методології 

методики викладання. 

2. Сутність педагогічного процесу як цілісної системи. 

3. Характеристика основних компонентів педагогічного 

дослідження. 

4. Сутність педагогічного експерименту як методу вивчення 

педагогічних явищ. 

 

Перелік посилань 

1. Алексюк А. М. Педагогіка вищої освіти України. Історія. 

Теорія: Підручник. – К.: Либідь, 1998.  

2. Барій М. Й., Ортинський В. Л. Основи психології і 

педагогіки: Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 

2007. 

3. Веретенко Т. Г. Загальна педагогіка: Навчальний посібник. – 

К.: ВД „Професіонал”, 2004. 

4. Вітвицька С. С. Основи педагогіки вищої школи: 

Методичний посібник для студентів магістратури. – К.: Центр 

учбової літератури, 2003. 

5. Галузинський В. М., Євтух М. Б. Педагогіка: теорія та 

історія. – К.: Вища школа, 1995. 

6. Гончаренко С. У. Український педагогічний словник. – К.: 

Либідь, 1997. 

7. Зайченко І. В. Педагогіка: Навчальний посібник для 

студентів вищих педагогічних навчальних закладів. – К.: Освіта 

України, 2006. 

8. Крушельницька О.В. Методологія та організація наукових 

досліджень: Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2003. 
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9. Кузьмінський А.І. Педагогіка вищої школи: Навч. посіб. – 

К.: Знання, 2005. 

10. Лозниця В. С. Основи психології та педагогіки: Навч. 

посібник. – К.: КНЕУ, 2001. 

11. Нагаєв В. М. Методика викладання у вищій школі: Навч. 

посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007.  

12. Ортинський В. Л. Педагогіка вищої школи. Навчальний 

посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Центр 

учбової літератури, 2009.  

13. Пальчевський С. С. Педагогіка: Навчальний посібник. – К.: 

Каравела, 2007. 
14. Педагогіка вищої школи: Навч. посіб. / З. Н. Курлянд, Р. І. 

Хмелюк, А. В. Семенова та ін.; за ред. З. Н. Курлянд. – 2-ге вид., 

перероб. і доп. – К.: Знання, 2005.  

15. Степанов О. М, Фіцула М. М. Основи психології і 

педагогіки: Посібник. – К.: Академвидав, 2003. 

16. Фіцула М. М. Педагогіка : Посібник. – К.: 

Академвидав, 2001. 
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Система сучасної освіти та перспективи її 

реформування 

 

 
 

2.1. Теорія і практика освіти. 

2.2. Моделі системи освіти в сучасному світі. 

2.3. Кредитно-модульна система організації 

навчального процесу. 

2.4. Зміст освіти у ВНЗ. 
Тести для самоперевірки 

Запитання і завдання для самоперевірки та контролю 

засвоєних знань  

Тематика рефератів 

Перелік посилань 
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Ключові терміни та поняття: система освіти, принципи 

освіти, заклади освіти, зміст освіти, загальна освіта, 

післядипломна освіта, аспірантура, докторантура, самоосвіта, 

вища освіта, професійна освіта, політехнічна освіта, освітні рівні, 

наукові ступені, модульно-рейтингова система, модуль, рейтинг, 

акредитація вузів, навчальний план, навчальні програми, навчальний 

посібник, підручник. 

 

2.1. Теорія і практика освіти 
Побудова нової національної системи освіти передбачає 

врахування вимог суспільства до людини. Для нашої освіти й 

сучасного виховання фундаментальними є ідея України (розбудова 

незалежної держави) та ідея демократії (побудова громадянського 

суспільства). 

Українська національна освіта прагне до ідеалу досконалої 

людини, здатної володіти інформацією, глибоко моральної, з 

національно-демократичним світоглядом. Така освіта має 

забезпечувати формування у громадян України почуття любові до 

національної культури, до звичаїв, до мови, сприяти примиренню 

молоді до державних процесів, творити надійний заслін 

бездуховності. Ідея демократії передбачає також активізацію кожної 

окремої людини, встановлення її прав на самореалізацію в 

культурній, господарській, духовній та соціальній сферах. Вона 

ґрунтується на пошані до абсолютних вічних вартостей і орієнтує нас 

на відродження рівноправних стосунків між людьми, почуття поваги 

до інших народів, гуманізму, підприємливості тощо. 

Оскільки нове соціальне замовлення потребує нових підходів у 

формуванні освітньої політики, нових поглядів на організацію 

діяльності освітніх закладів і, насамперед, нового бачення мети 

освіти, потрібно трансформувати свою освіту з інформативного типу, 

що дає переважно знання, уміння й навички у тип освіти, яка 

забезпечує інтелектуально-духовний розвиток молоді. Важливим 

завданням соціальної освіти є формування людини, що вбирає досвід 

минулих поколінь, примножує своїми творчими зусиллями 

національну культуру і вносить її цінності до освітньої культурної 

скарбниці. Вона (освіта) мусить враховувати також конкретні умови 

сьогодення, що випливають із потреб розбудови й утвердження 

нашої держави в контексті світової спільноти. 
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Отже, освіта – процес розвитку і саморозвитку людини, що 

залежить від оволодіння соціально вагомим досвідом людства і 

втілений у знаннях, уміннях, творчій діяльності та емоційно-

ціннісному ставленні до соціуму. 

Знання, засвоєна інформація допомагають людині 

зорієнтуватися у навколишньому світі. Засвоєні способи діяльності, 

уміння забезпечують відтворення навколишнього світу. Досвід 

творчої діяльності припускає перенесення раніше засвоєних знань у 

нову ситуацію, самостійний аналіз проблеми, можливість 

альтернативи її розв'язання, комбінування раніше засвоєних способів 

у новий тощо. Індивід, що не засвоїв досвіду творчої діяльності, не 

спроможний творчо перетворювати дійсність. Енциклопедична 

освіченість людини зовсім не гарантує творчого потенціалу. 

Освіта з процесуального погляду є діяльністю студентів у 

спеціально організованому середовищі, яке спонукає їх до 

мотивованої пізнавальної активності, наповненої новим і складним 

навчальним матеріалом. Така система труднощів передбачає 

повідомлення студентам орієнтованої основи дій щодо їх подолання і 

вправи з перенесення способів виконання дії на нетипові ситуації. 

Освітнє середовище – сфера життєдіяльності студента, яка 

постійно розширюється та містить багато опосередкованих 

культурою зв'язків із навколишнім світом. Освітнє середовище вчить 

здобувати знання власною діяльністю, на основі спостережень, 

з'ясовувати життєве значення об'єктів вивчення, озброює абеткою 

логічного мислення, усвідомленого сприйняття речей і слів, вчить 

осягати принципи власних дій і керуватися ними у нових ситуаціях. 

Основними елементами освіти є цілі, зміст, засоби і способи її 

здобуття, форми організації освітнього процесу, реальний освітній 

процес як єдність навчання, виховання й розвитку людини, суб'єкти 

й об'єкти освітнього процесу, освітнє середовище, рівень освіченості 

людини.  

Освітні цілі – свідомо визначені очікувані результати, яких 

прагне досягти суспільство, країна, держава за допомогою 

сформованої системи освіти сьогодні та в найближчому 

майбутньому. Освітні цілі соціально залежні від різних умов, а саме: 

особливостей суспільства, державної освітньої політики, рівня 

розвитку культури і всієї системи освіти та виховання в країні, 

системи головних цінностей. 
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Цілі освітньої системи – конкретний опис програми розвитку 

людини засобами освіти, опис системи знань; тих норм діяльності й 

відносин, які має опанувати студент по закінченні навчального 

закладу. Зазвичай цілі засвідчують загальні стратегічні орієнтири й 

напрями діяльності педагогів і студентів. Результати досягнення 

цілей називають освітотворчістю, рівні якої характеризують індивіда 

і суспільство. Вони виявляються в особливостях свідомості й 

характері поведінки.  

Критерії освіченості – ясність і чіткість понять, якими оперує 

людина; визначеність і конкретність мислення; уміння бачити 

необхідність і знаходити її причини; усвідомлення зв'язків між 

предметами і явищами; здатність передбачити розвиток подій на 

основі ретельного аналізу наявних тенденцій, кількість і якість 

продуктів праці і, зрозуміло, соціалізованість. 

В освітній установі зміст освіти – це зміст діяльності суб'єктів 

й об'єктів освітнього процесу (науково-педагогічного працівника, 

студента). Зміст освіти конкретизують у навчальному плані 

навчального закладу. Зміст кожної дисципліни навчального плану 

конкретизують в освітніх програмах. У підручниках і навчальних 

посібниках розкривають зміст освітньої програми. 

Зміст освіти у вищій школі, крім професійно орієнтованих 

знань, має забезпечувати (формувати) практичну мудрість, здатність 

передбачити наслідки вчинків, розрізняти види поведінки, істотне від 

випадкового чи неважливого, вибирати з можливих рішень більш 

ефективні. 

Існує кілька способів конструювання і структурування змісту 

освіти, які на практиці зумовлюють способи розробки освітньої 

програми й написання підручника (автори Ч. Купісевич, В. Оконь).  

Перший спосіб – лінійна побудова навчального матеріалу. 

Окремі частини навчального матеріалу тут представлені послідовно 

як ланки єдиної цілісної навчальної теми, що разом охоплюють 

матеріал розділу, а всі розділи – матеріал навчального курсу. Кожну 

частину вивчають один раз. 

Другий спосіб – концентричний, використовують за умови, 

якщо одне питання розглядають кілька разів. Під час повторення 

зміст розширюють, збагачують новою інформацією і розглядають на 

новому рівні.  

Третій спосіб структурування змісту освіти – спіралеподібний. 

Тут формулюють проблему, до розв'язання якої повертаються 
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постійно, розширюючи й збагачуючи коло пов'язаних з нею знань і 

способів різних сфер людської діяльності. Для цього способу 

характерне багаторазове повернення до опрацювання тих самих 

навчальних тем і доповнення новою інформацією. 

Четвертий – модульний спосіб. Увесь зміст кожної навчальної 

теми як цілісної одиниці змісту освіти поділяють за орієнтаційним, 

методологічним (світоглядним); змістово-описовим; операційно-

діяльнісним; контрольно-оцінювальним напрямами. 

Отже, розглядаючи зміст освіти як елемент педагогічної 

системи, добирати освітній матеріал потрібно за критерієм повноти й 

системності видів діяльності, потрібних для розвитку 

інтелектуальних здібностей особистості та набуття кваліфікаційних 

умінь, необхідних для виконання головних видів діяльності на різних 

рівнях складності. 

Надзвичайно важливо під час проектування змісту будь-якої 

навчальної дисципліни подбати про те, щоб кожна з дисциплін 

вносила фундаментальний внесок у загальну професійну освіту. 

Доречним буде дотримання принципу вивчати не предмет, а 

спеціальність, стратегічна суть якого полягає у цілеспрямованій 

орієнтації усіх дисциплін для цілісного вивчення явищ і процесів, які 

б формували особистісні та професійні якості. 

До найважливіших інтегральних завдань дисципліни належать 

забезпечення реального внеску кожної дисципліни в методологічну, 

теоретичну й технологічну підготовку студента і випускника до 

подальшої освіти й професійної діяльності; цілісне і спрямоване 

формування й розвиток потреб, умінь використати науковий зміст 

кожної дисципліни; забезпечення мотивації до вивчення усіх 

дисциплін; розвиток інтегрального мислення, інтелекту на основі 

цілісного підходу до навчання. 

Цілі й зміст визначає державна політика. Вони розкриті в 

освітньому стандарті й конкретизовані в реальному освітньому 

процесі на рівні кожної освітньої системи й кожної дисципліни. 

Ефективність освіти визначають ступенем реалізації цілей і 

освітнього стандарту, типом, якістю і рівнем освіти. 

Окрім освіти, як цілеспрямованого й спеціально організованого 

процесу навчання й виховання, в умовах конкретної освітньої 

системи людина впродовж життя залучена до процесу самоосвіти. 

Існують такі способи здобуття освіти у світовій і українській 

практиці: 
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• денна і вечірня форми навчання (успішне навчання в умовах 

конкретної освітньої системи в колективі студентів і завершення 

циклу навчання у межах навчального закладу успішним складанням 

випускних іспитів); 

• індивідуальне навчання вдома самостійно чи за допомогою 

педагогів і складання іспитів та інших форм звітності державній 

екзаменаційній комісії у навчальному закладі (екстернат); 

• дистанційне навчання за допомогою навчальних програм на 

комп'ютері; 

• заочна форма навчання за допомогою листування, окремих 

консультацій у викладачів, звітних письмових контрольних робіт, які 

узагальнюють лекції усього курсу, заліків та іспитів. 

Сучасна освіта розвивається в різних напрямах, для неї 

характерні такі ознаки, як: гуманізація, гуманітаризація, 

диференціація, диверсифікованість, стандартизація, 

багатоваріантність, багаторівневість, фундаменталізація, 

інформатизація, індивідуалізація, безперервність. 

Гуманізація освіти – орієнтація освітньої системи й 

освітнього процесу на розвиток і становлення взаємоповаги між 

студентами і педагогами, основаної на врахуванні прав кожної 

особистості; на збереження і зміцнення їхнього здоров'я, почуття 

власної гідності й розвитку особистісного потенціалу. 

Гуманітаризація – орієнтація на засвоєння змісту освіти 

незалежно від його рівня й типу, що дає змогу охоче розв'язувати 

головні соціальні проблеми на користь і в ім'я людини; вільно 

спілкуватися з людьми різних національностей і народів, будь-яких 

професій і спеціальностей; добре знати рідну мову, історію і 

культуру; вільно володіти іноземними мовами; бути економічно і 

юридично грамотним. 

Диференціація – орієнтація освітніх установ на досягнення 

студентів під час урахування, задоволення й розвитку зацікавлень, 

задатків і здібностей усіх учасників освітнього процесу. 

Диференціацію можна втілювати на практиці різними способами, 

наприклад, через групування студентів за ознакою їхньої успішності; 

поділ навчальних дисциплін на обов'язкові й за вибором; поділ 

навчальних закладів на елітні, масові й призначені для студентів, які 

мають певні затримки чи відхилення у розвитку; складання 

індивідуальних планів і освітніх маршрутів для окремих студентів 

відповідно до інтересів і професійної орієнтації тощо. 
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Диверсифікованість – широке розмаїття навчальних закладів, 

освітніх програм і органів керування. 

Стандартизація – орієнтація освітньої системи на реалізацію 

насамперед державного освітнього стандарту – набору обов'язкових 

навчальних дисциплін у межах чітко визначеного обсягу годин. 

Багатоваріантність – створення в освітній системі умов 

вибору й надання кожному суб'єктові шансу на успіх, стимулювання 

студентів до самостійного вибору й ухвалення відповідального 

рішення, забезпечення розвитку альтернативного й самостійного 

мислення. На практиці багатоваріантність виявляється через 

можливість обирати темпи навчання, досягати певного рівня 

освіченості, вибирати тип освітньої установи, а також диференціацію 

умов навчання залежно від індивідуальних особливостей студентів (у 

групі, індивідуально, за допомогою комп'ютера тощо). 

Багаторівневість – організація багатоетапного освітнього 

процесу, що забезпечує можливість досягнення на кожному етапі 

освіти того рівня освіченості, який відповідає можливостям й 

інтересам людини. Кожен рівень – період, що має свої цілі, терміни 

навчання і характерні риси. Момент завершення навчання на 

кожному етапі є якісним завершенням освіти. Наприклад, 

багаторівнева система вищої освіти орієнтована на бакалаврат, 

магістратуру, докторантуру. 

Фундаменталізація – посилення взаємозв'язку теоретичної й 

практичної підготовки молодої людини до сучасної життєдіяльності.  

Інформатизація освіти пов'язана з широким використанням 

обчислювальної техніки й інформаційних технологій у процесі 

навчання.  

Індивідуалізація – урахування і розвиток в процесі навчання і 

виховання індивідуальних особливостей студентів у всіх формах 

взаємодії з ними. 

Безперервність означає процес постійної освіти-самоосвіти 

людини впродовж усієї життєдіяльності у зв'язку з тим, що умови 

життя й діяльності в сучасному суспільстві швидко змінюються. 

У процесі здобуття освіти людина може досягати певного рівня 

та якості. Виокремлюють початкову, середню, неповну вищу і вищу 

освіти. Кожен рівень підтверджений державним документом – 

свідоцтвом про закінчення початкової чи середньої школи, довідкою 

про прослухані курси у вищому навчальному закладі чи дипломом 

про вищу освіту. 
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Водночас в Україні після закінчення ВНЗ можна продовжувати 

здобувати освіту в магістратурі, аспірантурі й докторантурі. 

Відповідно, після успішного захисту магістерської, кандидатської чи 

докторської дисертації фахівець і в разі стаціонарного навчання, і за 

умов самонавчання й самостійної науково-дослідницької роботи 

одержує диплом магістра, кандидата чи доктора наук зі спеціальності 

з класифікатора спеціальностей в Україні. 

В оцінці рівня освіченості майбутнього абітурієнта враховують 

елементарну або функціональну грамотність, предметну і 

методологічну компетентність. Під час вивчення рівня освіченості 

фахівця з вищою освітою оцінюють рівень освіти у сфері 

гуманітарних, соціально-економічних чи природничо-наукових 

дисциплін, блоку дисциплін загально-професійного напряму і 

професійної спеціалізації. У межах багаторівневої системи навчання 

у ВНЗ виокремлюють рівень загальної освіти, рівень бакалаврату і 

магістратури. 

Вища освіта – рівень освіти, який особа здобуває у ВНЗ в 

результаті послідовного, системного та цілеспрямованого процесу 

засвоєння змісту навчання, що ґрунтується на повній загальній 

середній освіті й завершується здобуттям певної кваліфікації за 

підсумками державної атестації. 

Якість вищої освіти включає в себе сукупність властивостей 

особи з вищою освітою, що відображає її професійну 

компетентність, ціннісну орієнтацію, соціальну спрямованість і 

обумовлює здатність задовольняти як особисті духовні, матеріальні 

потреби, так і потреби суспільства. Якість освіти залежить від 

багатьох чинників: від якостей педагогічної діяльності освітньої 

установи, у якій людина здобуває освіту; від її навчально-

матеріальної бази й навчально-методичного, організаційно-

управлінського, технічного й кадрового,  фінансово-економічного 

забезпечення; від наукової школи, через яку пройшов студент під час 

навчання у вузі. 

Оскільки змістові цілі конкретизовано в освітньому стандарті, 

то на практиці в межах конкретної системи освіти (України, 

Німеччини тощо) чи освітньої системи (дитячий садок, школа, 

вищий навчальний заклад) якість освіти визначають ступенем 

засвоєння освітнього стандарту; у школі – шкільного освітнього 

стандарту, у ВНЗ – освітнього стандарту відповідно до профілю й 

обраної спеціальності. 
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Тип освіти. Історично типи освіти країн різних континентів 

мають спільні риси. 

Першим типом у давніх суспільствах була міфологічна освіта, 

тобто освоєння світу у формі казок, билин, міфів, пісень тощо. 

Другий тип – схоластична освіта, для якої характерна культура 

тексту і словесної природи знання про землю та небо, тренування 

пам'яті та волі, оволодіння грамотою й риторикою, навчанням про 

сутність і сенс людського існування. 

Третій історичний тип освіти – просвітницький – виник у 

період появи класифікатора наук і мистецтв, у час народження 

світської регулярної освіти. Від початку XX століття у світі 

спостерігаємо процес розмаїття освітніх парадигм, типів і видів 

освіти. На основі різних аспектів виокремлюють такі види освіти: 

■ за типом засвоєння наукових знань – біологічна, 

математична, фізична, економічна, філологічна тощо; 

■ за видом провідного змісту освіти – теоретична і прикладна, 

гуманітарна і природничо-наукова та ін.; 

■ за видом і майстерністю засвоєння людської діяльності – 

музична, художня, технічна, технологічна, педагогічна, правова, 

економічна, медична тощо; 

■ за типом засвоєння культурних цінностей – класична, 

художньо-естетична, релігійна та ін.; 

■ за масштабом засвоєння культурних цінностей людського 

суспільства – національна, європейська, міжнародна, глобальна; 

■ за типом освітньої системи – університетська, академічна, 

гімназійна та ін.; 

■ за становою ознакою – елітна і масова; 

■ за типом переваги спрямованості змісту освіти – формальна 

й матеріальна, наукова й елементарна, гуманітарна і природничо-

наукова; загальна, початкова професійна і вища професійна тощо; 

■ за рівнем освіти – початкова, неповна середня, середня, 

неповна вища, вища. 

 

2. 2. Моделі системи освіти в сучасному світі 
Модель освіти як державно-відомчої організації. У цьому 

контексті систему освіти державна влада розглядає як самостійний 

напрям у низці інших галузей. Організовують її за відомчим 

принципом із чітким централізованим визначенням цілей, змісту 

освіти, номенклатури навчальних закладів і навчальних дисциплін у 
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межах того чи іншого типу освітньої системи. Навчальні заклади 

однозначно підпорядковані адміністративним чи спеціальним 

органам, які їх контролюють. 

Модель розвивальної освіти (В.Д. Давидов, В.В. Фляков та 

ін.) передбачає організацію освіти як особливої інфраструктури через 

широку кооперацію діяльності освітніх систем різного рангу, типу і 

рівня. Така побудова дає змогу забезпечувати й задовольняти 

потреби різних верств населення в освітніх послугах, швидко 

розв'язувати освітні завдання й забезпечувати розширення спектру 

освітніх послуг. Освіта також одержує реальну можливість бути 

потрібною і в інших сферах, без додаткових погоджень із державною 

владою. 

Традиційна модель освіти (Я. Мажо, Л. Кро, Ж. Крапля, Д. 

Равич, Ч. Фін та ін.) – модель систематичної академічної освіти як 

спосіб передачі молодому поколінню універсальних елементів 

культури. Основну роль освіти традиціоналісти вбачають у тому, 

щоб зберігати й передавати молоді елементи культурної спадщини 

людської цивілізації. Насамперед мова йде про різноманітність 

знань, умінь, навичок, ідеалів, цінностей, які сприяють 

індивідуальному розвитку людини і збереженню соціального ладу. 

Відповідно до концепції традиціоналізму, освітня система має 

здебільшого розв'язувати завдання формування базових знань, умінь 

і навичок (у межах сформованої культурно-освітньої традиції), які 

дають змогу індивідові перейти до самостійного засвоєння знань, 

цінностей та вмінь вищого рангу порівняно із засвоєними. 

Раціоналістична модель освіти (П. Блум, Р. Ганє, Б. Скінер та 

ін.) передбачає таку організацію, яка забезпечує засвоєння знань, 

умінь, навичок і практичне пристосування молодого покоління до 

сучасного суспільства. У межах цієї моделі дбають про передачу-

засвоєння лише тих культурних цінностей, які дають змогу молодій 

людині безболісно пристосовуватися до наявних суспільних 

структур. Будь-яку освітню програму можна перевести в 

«поведінковий» аспект знань, умінь і навичок, які варто опанувати 

студентам. 

В ідеології сучасної раціоналістичної моделі освіти центральне 

місце належить біхевіористичній (від англ. – поведінка) концепції 

соціальної інженерії. Раціоналісти відштовхуються від порівняно 

пасивної ролі студентів, які, одержуючи певні знання, вміння і 

навички, здобувають адаптивний «поведінковий репертуар», 
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необхідний для адекватного життєвлаштування відповідно до 

соціальних норм, вимог і запитів суспільства. 

Раціоналістична модель не передбачає таких явищ, як 

творчість, самостійність, відповідальність, індивідуальність, 

природність тощо. Поведінкові цілі додають освітньому процесу 

духу обмеженого утилітаризму й нав'язують педагогові негнучкий і 

механічний спосіб дій. Ідеалом є точна відповідність 

запропонованому шаблону, діяльність педагога перетворюється на 

посилену підготовку студентів (н-д, на виконання тестів). 

Феноменологічна модель освіти (А. Маслоу, А. Комбс, 

К. Роджерс та ін.) передбачає персональний характер навчання з 

урахуванням індивідуально-психологічних особливостей тих, хто 

навчається; уважне ставлення до їхніх інтересів і потреб. 

Представники цієї моделі відкидають погляд на ВНЗ як на «освітній 

конвеєр». Освіту вони розглядають як гуманістичну в тому значенні, 

щоб вона більш детально й адекватно відповідала справжній сутності 

людини, допомагала їй знайти те, що в ній уже закладено природою. 

Прихильники цієї моделі створюють умови для самопізнання й 

підтримання унікального розвитку кожного студента відповідно до 

успадкованої ним природи, надають якомога більше свободи вибору 

й умов для реалізації свого природного потенціалу і для 

самореалізації. Прихильники цього напряму обстоюють право 

індивіда на автономію розвитку й освіти. 

Неінституційна модель освіти (П. Гудман, І. Ілліч, Ж. Гудлед, 

Ф. Клейн, Дж. Холт, Л. Бернар та ін.) орієнтована на організацію 

освіти поза соціальними інститутами, зокрема школами і ВНЗ. Це 

освіта на «природі», за допомогою Інтернету, в умовах «відкритих 

шкіл», дистанційне навчання та ін. 

 

2. 3. Кредитно-модульна система організації 

навчального процесу 
Для сучасного стану розвитку національної вищої освіти 

характерні модернізація і реформування, спрямовані на приєднання 

до Болонського процесу з метою входження в європейський освітній 

і науковий простір. 

Болонський процес – це здійснення структурного 

реформування вищої освіти, зміна освітніх програм, форм і методів 

навчання, контролю й оцінювання навчальних досягнень студента 

для підвищення якості освіти, спроможності випускників ВНЗ 
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працевлаштуватися на європейському ринку праці. Болонський 

процес ґрунтується на цінностях європейської освіти і культури й не 

нівелює національних особливостей освітньої системи України. Мета 

Болонського процесу – прийняття зручних і зрозумілих градацій 

дипломів, ступенів і кваліфікацій, введення двоступеневої структури 

освіти (бакалавр-магістр), використання єдиної системи кредитних 

одиниць (ЕСТS – Європейської кредитно-трансферної та 

акумулюючої системи) і додатків до дипломів, розробка, підтримка і 

розвиток європейських стандартів якості освіти, усунення наявних 

перепон для підвищення мобільності студентів, викладачів, 

науковців. 

Класифікація ступенів та кваліфікацій має важливе значення, 

тому що їх надання свідчить про перехідні рубежі від системи освіти 

до ринку праці в межах конкретної країни. Підписання Україною 

Болонської конвенції передбачає впровадження у практику роботи 

ВНЗ кредитно-модульної системи організації навчального процесу 

(КМСОНП). 

Мета впровадження КМС: 

■ досягнення відповідності стандартам європейської системи 

освіти; 

■ затребування українських освітянських кваліфікацій 

європейським ринком праці; 

■ затвердження загальноприйнятої та порівняльної системи 

освітньо-кваліфікаційних ступенів; 

■ упровадження стандартизованого додатка до диплома, 

модель якого розроблено Європейською системою і який містить 

докладну інформацію про результати навчання випускника; 

■ стимулювання викладачів і студентів вищих навчальних 

закладів до вдосконалення системи об'єктивної оцінки якості знань; 

■ забезпечення прозорості системи вищої освіти та 

академічного професійного визнання кваліфікацій (дипломів, 

ступенів, посвідчень та ін.).  

Кредитно-модульна система виконує дві основні функції. 

Перша – сприяння мобільності студентів і викладачів та 

спрощення переходу з одного університету до іншого. 

Друга – акумулююча, передбачає чітке визначення обсягів 

проведеної студентом роботи з урахуванням усіх видів навчальної та 

наукової діяльності. Сума кредитів засвідчує, на що здатний студент, 

який навчається за тією чи іншою програмою. 
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Однак для студента – майбутнього фахівця – важливо не лише 

осмислити й засвоїти інформацію, а й оволодіти способами її 

практичного застосування і прийняття рішень. За таких умов 

розширюється застосування інтерактивних форм і методів роботи 

студентів під керівництвом викладача (тьютора) та повноцінної 

самостійної роботи в лабораторіях, читальних залах, на об'єктах 

майбутньої професійної діяльності. 

Тьютор (з англ. tutor – спостерігаю, піклуюся) – педагог-

наставник, призначений із числа досвідчених викладачів, який керує 

невеликою групою студентів, допомагає їм у навчанні, стежить за 

навчальною діяльністю, керує професійною підготовкою. У 

навчальний час ці педагоги викладають предмет за своєю 

спеціальністю, після занять ведуть виховну роботу з 5-ма або 15-ма 

студентами. Під їхнім керівництвом студенти самостійно працюють 

над певними темами. 

Особливо широко тьюторську систему застосовують в 

англійських педагогічних коледжах, а також в Оксфордському й 

Кембриджському університетах, де вона виникла ще в XIV ст. 

У процесі приєднання національної системи освіти до 

Болонського процесу, входження до європейського освітнього 

простору, систему тьюторства почали значно ширше застосовувати у 

вищій школі. 

Тьюторське заняття – такий вид організації навчальної 

діяльності студентів, у якому процес учіння побудовано в основному 

на самостійній роботі студентів, а процес викладання полягає у 

здійсненні контролю за рівнем виконаних завдань, у наданні 

проміжної консультативної допомоги. Ефективність тьюторських 

занять полягає у тому, що вони містять різні види навчальної роботи: 

письмове опитування, дискусію за змістом опрацьованих джерел, 

аналіз ситуацій, розв'язок педагогічних задач, ділові ігри тощо. 

Упровадження КМС навчання передбачає реорганізацію 

традиційної схеми «навчальний семестр – навчальний рік – 

навчальний курс», раціональний поділ навчального матеріалу 

дисципліни на модулі й перевірку якості засвоєння теоретичного й 

практичного матеріалу кожного модуля, використання ширшої 

шкали оцінювання знань, вирішальний вплив суми балів, одержаних 

упродовж семестру, на підсумкову оцінку. 

Кредитно-модульна організація навчання за своєю суттю є 

гуманістичною. Вона базується на засадах суб'єктно-суб'єктної, 
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толерантної, партнерської педагогіки. Траєкторію свого навчання, 

індивідуальну програму своєї освіти визначає студент за допомогою 

викладача-тьютора. Навчання має рівномірно розподілений, 

напружений характер упродовж усього терміну перебування 

студента у ВНЗ. І найголовніше, ця система гарантує високу якість 

підготовки. 

Модернізація навчального процесу в контексті вимог 

Болонської декларації передбачає значне збільшення обсягів 

самостійної роботи студента (до 50-60%), індивідуалізацію навчання, 

що, відповідно, потребує належного науково-методичного 

забезпечення навчального процесу, відповідної матеріальної бази, 

поліпшення його фінансово-побутового стану. 

Усі ці зміни вимагають від викладача ВНЗ ґрунтовних знань, 

умінь і компетентності в організації своєї діяльності на новій 

методичній та технологічній базі ЕСТS. 

Після невдалих спроб запровадження предметної системи 

навчання у 60-х рр. ХІХ століття та в роки першої Російської 

революції 1905 р. подібні експерименти більше не повторювалися. 

Поступово посилювався аналіз слабких сторін, лекційної і 

семінарської системи у вузах, розширювалися експерименти, велися 

пошуки різних форм самостійної роботи студентів, нових підходів до 

визначення змісту і системи організації навчального процесу вузу. 

Деяких педагогів привернув увагу досвід модульного навчання у 

вузах Заходу. Модульний підхід до побудови й вивчення навчальних 

курсів набув великого поширення у провідних вузах розвинутих 

країн. 

Кредитно-модульна система організації навчального процесу 

– модель організації навчального процесу, яка ґрунтується на 

поєднанні модульних технологій навчання та залікових освітніх 

одиниць (залікових кредитів). 

Модуль (лат. modulus – міра): 1) назва, яку дають якомусь 

особливо важливому коефіцієнту чи величині; 2) система 

логарифмів; 3) уніфікований вузол радіоелектронної апаратури; 4) 

умовна одиниця в архітектурі та будівництві (розмір одного з 

елементів будівлі); 5) відокремлювана, відносно самостійна частина 

якоїсь системи, організації, пристрою тощо. 

Дидактичний модуль – це: 
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■ одиниця змісту навчання, створена й дидактично 

опрацьована для досягнення певного рівня знань, умінь і навичок, у 

якій наявні засоби контролю на вході й виході; 

■ навчальний пакет (концептуальна одиниця навчального 

матеріалу); засіб навчання (оскільки в ньому закладено зміст 

навчання, наочність тощо); метод навчання (передбачає певну 

систему дій під час вивчення матеріалу); 

■ логічна і допустима частина роботи в межах теоретичного 

виробничого навчання, професії або сфери трудової діяльності з 

чітко окресленими початком та завершенням, що її, як правило, не 

ділять на менші частини; 

■ логічно завершена частина теоретичних і практичних знань з 

навчальної дисципліни, адаптована до індивідуальних особливостей 

тих, хто вчиться.  

У педагогіці модуль – функціональна основа навчально-

виховного процесу, довершений блок дидактично адаптованої 

інформації. Функціонування модульної системи здійснюється таким 

чином: 

1. Академічний курс навчального предмету розподіляють на 

модулі, за кожним з яких складається програма, що визначає: 

а) які параграфи, розділи підручника студенти мають 

опрацювати; 

б) які лабораторні чи практичні роботи вони мають виконати; 

в) які завдання вирішити. 

2. Визначають теми лекцій, які будуть прочитані в межах 

даного модуля (час і місце проведення). 

3. Складають графік консультацій (час і місце проведення). 

4. Подальша поведінка студента здійснюється за принципом 

«вільному воля». Вважаєш, що можеш самостійно виконати всі 

навчальні завдання – виконуй. Виникне запитання – тебе 

проконсультують. Вважаєш, що оволодів матеріалом модуля, 

звернися до викладача, і він визначить час для складання іспиту. 

Внаслідок запровадження модульної системи: 

1. Змінюється психологія студента – він працює самостійно, 

ініціативно; його спонукають справами, а не словами до постійної 

праці. 

2. Змінюється психологія викладача. 
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3. Відпадає потреба переказувати в лекціях тему за темою – 

кожна лекція має бути прочитана на рівні останніх досягнень даної 

галузі наукового пізнання, не повторюючи підручники. 

4. З урахуванням підготовки студентів така лекція 

перетворюється з монологу в діалог. 

5. Викладач  починає працювати з кожним студентом. 

6. Студент може вчитися за стандартними мінімумами, а за 

бажанням може взяти й максимальний варіант. 

7. Час оволодіння матеріалом диференційований не тільки 

щодо окремого модуля, а й усього курсу навчання: можливо 

закінчити на рік раніше. 

8. Якщо викладач необ’єктивний до студента чи просто 

помиляється в оцінці, то кінцевий іспит відбувається у вигляді 

співбесіди студента з групою провідних викладачів кафедри чи 

факультету. 

Таким чином, під модулями розуміють самостійний розподіл 

курсу на частини, у межах яких вивчається одна чи група 

споріднених фундаментальних понять, законів, явищ.  

Кредит – числова міра повного навчального навантаження 

студента з конкретної дисципліни, яка становить 36 годин 

самостійної роботи студента і роботи під керівництвом науково-

педагогічного працівника. Вона спонукає студентів до вільного 

вибору навчальних дисциплін та якісного їх засвоєння, є одним з 

критеріїв порівняння навчальних систем вищих навчальних закладів. 

Варто зазначити, що час, наданий для підсумкового контролю, не 

входить у кредит. 

Заліковий кредит є одиницею виміру навчального 

навантаження, необхідного для засвоєння змістових модулів або 

блоку змістових модулів. Він містить кілька кредитів. 

Змістовий модуль – система навчальних елементів, поєднана 

за ознакою відповідності певному навчальному об'єктові (частина 

залікового контролю). 

Для впровадження КМСОНП використовують певні принципи, 

зокрема: 

Принцип порівняльної трудомісткості кредитів, сутність 

якого полягає у досягненні кожним студентом встановлених ЕСТS 

норм, що забезпечують академічну мобільність студентів, державне 

й міжнародне визнання результатів освіти на конкретних етапах 

виконання індивідуального навчального плану. 
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Принцип кредитності полягає у декомпозиції змісту освіти й 

навчання на відносно єдині та самостійні за навчальним 

навантаженням студентів частини, які забезпечують: 

■ на рівні індивідуального навчального плану – набір 

(акумулювання) заданої трудомісткості кількості кредитів, що 

відповідають розрахунковій нормі виконання навчального 

навантаження в умовах КМОНП; 

■ на рівні вивчення навчальної дисципліни – набір 

(акумуляція) заданої для цієї дисципліни кількості кредитів, що 

містять виконання необхідних видів діяльності, передбачених 

програмою вивчення дисципліни. 

Принцип модульності визначає підхід до організації 

оволодіння змістовими модулями і виявляється через специфічну для 

модульного навчання організацію методів і прийомів навчально-

виховних заходів, основним змістом яких є активна самостійно-

творча пізнавальна діяльність студента. 

Принцип методичного консультування передбачає наукове та 

інформаційно-методичне забезпечення діяльності учасників 

освітнього процесу. 

Принцип організаційної динамічності полягає у забезпеченні 

можливостей зміни змісту навчання з урахуванням динаміки 

соціального замовлення і потреб ринку праці. 

Принцип гнучкості та партнерства характеризується 

побудовою системи освіти таким чином, щоб зміст навчання й шляхи 

досягнення цілей освіти та професійної підготовки відповідали 

індивідуальним потребам і можливостям студента. 

Принцип пріоритетності змістової й організаційної 

самостійності та зворотного зв'язку передбачає створення умов 

організації навчання, що вимірюються та оцінюються за 

результатами самостійної пізнавальної діяльності студентів. 

Принцип науковості та прогностичності полягає у 

встановленні стійких зв'язків змісту освіти з науковими 

дослідженнями. 

Принцип технологічності та інноваційності передбачає 

використання ефективних педагогічних та інформаційних 

технологій, що сприяє якісній підготовці фахівців з вищою освітою 

та входженню в єдиний інформаційний та освітній простір. 

Принцип усвідомленої перспективи характеризується 

забезпеченням умов для ґрунтовного розуміння студентом цілей 
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освіти та професійної підготовки, а також можливостей їх успішного 

досягнення. 

Принцип діагностичності забезпечує можливість оцінки рівнів 

досягнення та ефективності, сформульованих і реалізованих у 

системі цілей освіти та професійної підготовки. 

Для впровадження КМСОНП вищий навчальний заклад 

повинен мати такі основні елементи ЕСТS, як: 

■ інформаційний пакет (загальна інформація про університет, 

назва напрямів, спеціальностей, спеціалізацій спеціальностей, 

анотації (змістові модулі) із зазначенням обов'язкових та вибіркових 

курсів, методики і технології викладання, залікові кредити, форми та 

умови проведення контрольних заходів, системи оцінювання якості 

освіти); 

■ договір про навчання між студентом і вищим навчальним 

закладом (напрям, освітньо-кваліфікаційний рівень, порядок і 

джерела фінансування, порядок розрахунків); 

■ академічна довідка оцінювання знань (засвідчує досягнення 

студента в системі кредитів і за шкалою успішності на 

національному рівні, і за системою ЕСТS). 

Індивідуальний навчальний план студента формують на 

підставі переліку змістових модулів (блоків змістових модулів 

навчальних дисциплін), що сформовані на основі освітньо-

професійної програми підготовки і структурно-логічної схеми 

підготовки фахівців. Навчальну дисципліну формують як систему 

змістових модулів, передбачених для засвоєння і об'єднаних у блоки 

змістових модулів – розділів навчальної дисципліни. 

Індивідуальний навчальний план студент реалізовує упродовж 

часу, який не перевищує граничного терміну навчання. Нормативний 

термін навчання визначають на підставі галузевих стандартів вищої 

освіти. Граничний термін може перевищувати нормативний на 1 рік. 

Різницю між граничним і нормативним термінами не фінансують з 

державного бюджету. 

Індивідуальний навчальний план студента містить нормативні 

та вибіркові змістові модулі, що можуть поєднуватися у певні 

навчальні дисципліни. 

Нормативні (обов’язкові) змістові модулі необхідні для 

виконання вимог нормативної частини освітньо-кваліфікаційної 

характеристики. 
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Вибіркові змістові модулі забезпечують підготовку для 

виконання вимог варіативної частини освітньо-кваліфікаційної 

характеристики, відповідність обсягу підготовки, передбаченому 

нормативним терміном навчання. Вони дають змогу здійснювати 

підготовку за спеціалізацією певної спеціальності та сприяють 

академічній мобільності й поглибленій підготовці за напрямами, 

визначеними характером майбутньої діяльності. 

Сукупність нормативних змістових модулів визначає 

нормативну (обов'язкову) складову індивідуального навчального 

плану студента. 

Змістові модулі навчальних дисциплін з циклу гуманітарної та 

соціально-економічної підготовки, а також циклів природничо-

наукової і професійної та практичної підготовки на споріднених 

напрямах потрібно уніфікувати в установленому порядку. 

Індивідуальний навчальний план студента за певним напрямом 

формує особисто студент під керівництвом куратора в КМСОНП. У 

формуванні індивідуального навчального плану студента на 

наступний навчальний рік враховують фактичне виконання 

індивідуальних навчальних планів поточного і попередніх 

навчальних років. Його формування передбачає можливість 

індивідуального вибору змістових модулів (дисциплін) з 

дотриманням послідовності їх вивчення відповідно до структурно-

логічної схеми та підготовки фахівців. Сума обсягів обов'язкових та 

вибіркових змістових модулів, передбачених для вивчення впродовж 

навчального року, має становити не більш ніж 60 кредитів.  

Система дає змогу здійснювати перехід студента в межах 

споріднених напрямів підготовки (певної галузі знань). 

Спорідненість напрямів підготовки визначають спільністю переліку 

змістових модулів, які належать до нормативної складової 

індивідуального навчального плану студента цих напрямів 

підготовки, коли різницю між обсягами необхідних змістових 

модулів студент може засвоїти в межах граничного терміну 

підготовки. 

Змістові модулі (дисципліни), що входять до індивідуального 

навчального плану, зараховують за результатами певного виду 

контролю якості освіти студента протягом навчального року, як 

правило, без організації екзаменаційних сесій. Система оцінювання 

якості освіти студента (зарахування залікових кредитів) має бути 

стандартизованою та формалізованою. 
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Основними формами організації навчального процесу в умовах 

КМСОНП є: лекційні, практичні, семінарські, лабораторні та 

індивідуальні заняття, усі види практик та консультацій, виконання 

самостійних завдань студентів та інші форми і види навчальної та 

науково-дослідницької діяльності студентів. 

Контроль успішності студента. Успішність студента 

контролюють, використовуючи методи і засоби, що їх визначає 

вищий навчальний заклад. Академічні успіхи студента визначають за 

допомогою системи оцінювання, яку використовують у вищому 

навчальному закладі, реєструють, як заведено у вищому навчальному 

закладі, обов'язково перевівши оцінки до національної шкали та 

шкали ЕСТS (табл. 1). 

Шкалу ЕСТS переводять в оцінки за національною шкалою 

таким чином (таблиця 1): 

■ А – успішне розв'язання завдань, де можливе допущення 1-3 

несуттєвих помилок; 

■ В – завдання загалом розв'язане на високому рівні, але 

допущено 4-5 несуттєвих помилок; 

■ С – завдання розв'язане на середньому рівні з кількома 

несуттєвими та 1 значною помилками; 

■ D – завдання розв'язане з 2-3 значними помилками, які 

несуттєво змінюють остаточний результат. 

■ Е – завдання виконане зі значною кількістю помилок, на 

низькому рівні, задовольняє мінімальні критерії; 

■ FХ – потрібно попрацювати, щоб розв'язати завдання; 

■ F – необхідна серйозна подальша робота, щоб розв'язати 

завдання, тобто повторний курс. 

Державну атестацію студентів проводять відповідно до чинної 

нормативної бази. У ВНЗ зміст навчальних дисциплін розподіляють 

на змістові модулі (2-4 за семестр). Змістовий модуль (розділ, 

підрозділ) навчальної дисципліни містить окремі модулі (теми) 

аудиторної і самостійної роботи студента. Кожен змістовий модуль 

потрібно оцінити. 

Підсумкове оцінювання засвоєння навчального матеріалу 

дисципліни визначають без проведення семестрового іспиту (заліку) 

як інтегровану оцінку засвоєння усіх змістових модулів з 

урахуванням «вагових» коефіцієнтів. Студент, який набрав упродовж 

семестру необхідну кількість балів, може: 
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Таблиця 1. Шкала оцінювання 

За 

шкалою 

ЕCТS 

За національною шкалою 

За шкалою 

навчального 

закладу 

(приклад) 

А 

відмінно – успішне розв'язання 

завдань, можливе допущення 1-3 

несуттєвих помилок  

90-100 

В 

дуже добре – завдання загалом 

розв'язане на високому рівні, але 

допущено 4-5 несуттєвих помилок  

82-89 

С 

добре – завдання розв'язане на 

середньому рівні з кількома 

несуттєвими та 1 значною 

помилками  

75-81 

D 

задовільно непогано – завдання 

розв'язане з 2-3 значними 

помилками, які несуттєво змінюють 

остаточний результат  

69-74 

Е 

задовільно достатньо – завдання 

виконане зі значною кількістю 

помилок, на низькому рівні, 

задовольняє мінімальні критерії  

60-73 

FX 

незадовільно з перескладанням – 

потрібно попрацювати, щоб 

розв'язати (перескласти) завдання  

35-59 

F 

незадовільно з обов'язковим 

повторним курсом – необхідна 

серйозна подальша робота, щоб 

розв'язати завдання, тобто повторний 

курс  

0-34 

■ не складати іспиту (заліку) й отримати набрану кількість 

балів як підсумкову оцінку; 

■ складати іспит (залік) для підвищення свого рейтингу з 

певної навчальної дисципліни; 



 61 

■ ліквідувати академічну різницю, пов'язану з переходом на 

інший напрям підготовки чи до іншого вищого навчального закладу; 

■ поглиблено вивчити окремі розділи (теми) навчальних 

дисциплін, окремі навчальні дисципліни, які формують кваліфікацію, 

що відповідає сучасним вимогам ринку праці; 

■ використати час, відведений графіком навчального процесу 

на екзаменаційну сесію для задоволення своїх особистих потреб. 

Студент, який набрав упродовж семестру менше, ніж 

необхідну кількість балів, зобов'язаний складати іспит (залік). 

Отже, КМСОНП ЕСТS акумулює переваги для ВНЗ: сприяє 

розвитку автономізації та відповідальності; відкриває нові 

можливості для співпраці; сприяє розвитку комунікативних зв'язків 

між ВНЗ; стимулює підвищення якості навчального процесу та 

організаційно-адміністративної діяльності; підвищує якість 

студентської мобільності, поліпшує зміст навчальних програм, а 

також якість навчального процесу та його результати. 

Таким чином, для педагога ECTS забезпечує та підтримує 

автономність і диверсифікацію, комунікативність, прийняття рішень 

з академічного визнання. Для студентів ECTS розширює вибір для 

навчання за кордоном, дає змогу самим сформувати програму 

навчання, забезпечує сертифікацію процесу навчання у навчальному 

закладі за кордоном, гарантує академічне визнання. 

 

2. 4. Зміст освіти у вищих навчальних закладах 
Зміст освіти – науково обґрунтована система дидактичного та 

методично сформованого навчального матеріалу для різних освітніх і 

освітньо-кваліфікаційних рівнів. 

Складовими змісту освіти є нормативний та вибірковий 

компоненти. Нормативний компонент змісту освіти визначають 

відповідні державні стандарти освіти, а вибірковий – вищий 

навчальний заклад. 

Зміст основних понять системи освіти складають: 

Освітні ступені (рівні): початкова загальна середня освіта, 

базова загальна середня освіта, повна загальна середня школа, 

професійно-технічна, базова вища освіта, повна вища школа. 

Фахові ступені (кваліфікації): робітник, молодший спеціаліст, 

спеціаліст. 

Наукові ступені: магістр наук, доктор філософії (кандидат 

наук), доктор наук. 
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У сучасній вищій школі виділяють такі основні етапи 

визначення системи навчальних дисциплін, формування нормативної 

навчально-методичної документації: 

Перший етап – вивчення вимог, які ставляться виробництвом, 

конкретними галузями професійної діяльності майбутніх фахівців 

(виробництво, наука, культура, освіта, мистецтво) до рівня їхньої 

освіти, визначення основних напрямів їх підготовки. З цією метою 

застосовують метод експертних оцінок, аналіз результатів 

стажування молодих фахівців, методи моделювання професійної 

діяльності за конкретних умов виробництва.  

За допомогою предметно-функціонального аналізу професійної 

діяльності в різних галузях народного господарства визначається, що 

повинен знати і вміти молодший фахівець для  виконання завдань. 

Система таких вимог дає можливість скласти професійний образ 

фахівця, здатного виконувати всі виробничі функції в певній сфері 

діяльності. З огляду на це визначають профіль спеціальностей та 

складають загальну схему навчального плану, в основу якої 

покладений опис профілю кадрів. 

Виділення сфери професійної діяльності відповідає певним 

галузям виробництва, науки, освіти. Профіль підготовки кадрів для 

кожної галузі загалом визначається поділом праці, що склався. 

Поняття профілю навчання має конкретний зміст і є одним із 

критеріїв, за якими існуюча номенклатура спеціальностей сучасної 

вищої школи поділяється на групи. Опис профілю дає можливість 

визначати загальну схему дисциплін (навчального плану), 

оволодіння  якими необхідне фахівцю для успішної праці в даній 

сфері професійної діяльності. 

Другий етап – вивчення змісту вищої освіти – власне 

складання навчального плану за конкретною спеціальністю. Тут 

варто дати перелік і встановити раціональне співвідношення 

дисциплін, що вивчаються, та їх циклів. 

Дисципліни загальнонаукового циклу (спеціальні та природничі) 

забезпечують знання, уміння та навички в галузі фундаментальних 

наук. Цей цикл відіграє роль теоретичного базису сучасної вищої 

школи і забезпечує засвоєння предметів загально професійного й 

спеціального циклів. 

Дисципліни профілюючого (загально професійного) циклу є 

важливою складовою обраної студентом спеціальності (опір 

матеріалів, деталей машин, теорія машин і механізмів для технічних 
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спеціальностей; загальне мовознавство, педагогіка для більшості 

спеціальностей). Завдання циклу – забезпечувати високу мобільність 

спеціалістів у межах того чи іншого профілю їхньої підготовки, 

послідовно вводити студентів у курс обраної спеціальності. Склад і 

співвідношення загально професійних дисциплін визначаються тими 

завданнями, що поставлені спеціальним навчанням.  

Дисципліни спеціального циклу є курсом зі спеціалізації, 

відповідають професійним запитам майбутніх фахівців і дають змогу 

випускникові швидко адаптуватися у практичній діяльності. 

Третій етап – складання навчальних планів і на їх основі 

навчальних програм, є вирішальною ланкою у науковій організації і 

плануванні навчального процесу вузу. 

Існують типові та індивідуальні навчальні плани. За 

індивідуальними працюють найбільші університети та інститути 

країни. Вони складаються для спеціальностей даного вузу. 

Зміст освіти визначають також освітньо-професійна програма 

(ОПП) підготовки, структурно-логічна схема, навчальні програми 

дисциплін, інші нормативні акти органів державного управління 

освітою та ВНЗ; його відображено у відповідних підручниках, 

навчальних посібниках, методичних матеріалах, дидактичних 

засобах. 

ОПП будь-якого рівня (бакалавр, спеціаліст, магістр) 

передбачає перелік обов’язкових для усіх студентів навчальних 

предметів чи дисциплін за вибором, визначення обсягу навчальних 

годин для її вивчення (лекцій, практичних, лабораторних, різних 

видів контролю). Програма включає  обов’язкову для усіх і вибіркову 

форми організації навчання. 

Обов’язкова форма організації навчання є нормативною і 

визначається відповідним стандартом, передбачає освітню частину 

змісту навчання, нормативну частину та тести. 

Освітня частина є кваліфікаційною і включає рівень вимог 

особи, що претендує на здобуття відповідного освітнього рівня. 

Освітньо-кваліфікаційні вимоги до випускників ВШ за 

професійними спрямуваннями передбачають визначення вимог щодо 

знань і умінь за циклами дисциплін – гуманітарних, соціально-

економічних, фундаментальних та професійно-орієнтовних. 

ОПП розробляється науково методичною комісією за певним 

професійним спрямуванням за участю представника інституту змісту 

і методів навчання Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 
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України. До неї додається пояснювальна записка з викладенням 

проекту програми підготовки фахівців із кваліфікаційним рівнем 

«Спеціаліст» та обґрунтуванням структури запрограмованої 

освітньо-професійної програми і її порівняльним аналізом з 

існуючими програмами підготовки бакалаврів у зарубіжних 

розвинутих країнах. 

Зміст навчального матеріалу і форми його трансформації у 

знання й уміння зафіксовано у відповідній навчально-програмній 

документації, основою якої є освітні стандарти, кваліфікаційна 

характеристика і професіограма фахівця. 

Професіограма – документ, що регламентує технологію 

побудови вимог, які професія висуває до особистісних якостей, 

психологічних здібностей, психолого-фізичних можливостей 

людини.  

У професіограмі відображено соціальні, соціально-економічні, 

історичні, технічні, технологічні, правові, гігієнічні, психологічні, 

фізіологічні, соціально-психологічні аспекти професійної діяльності. 

Реально навчальний процес здійснюють на основі освітньо-

кваліфікаційних характеристик, ОПП, навчального плану, програм. 

Освітньо-кваліфікаційна характеристика (ОКХ) – 

офіційний і стабільний документ, поряд із освітнім стандартом та 

навчальним планом, який діє впродовж тривалого часу і створюється 

для опису цілей підготовки кваліфікованих кадрів.  

Загалом ОКХ містить такі положення:  

■ діяльнісне призначення фахівця із вказівкою його 

кваліфікації. Також потрібно зазначити його спеціалізацію 

(дослідницька, проектно-конструкторська, проективно-технологічна, 

сервісно-профілактична, організаційно-комерційна, культурно-

просвітницька, педагогічна тощо); 

■ вимоги до знань і умінь, яким повинен відповідати 

випускник ВНЗ. У розділі «Вимоги до знань» виокремлюють 

загально-професійні вимоги (для групи спеціальностей) і спеціальні 

(характерні для певного фаху) знання, а в розділі «Вимоги до вмінь» 

– перелік умінь, якими має володіти фахівець загалом, а також 

кваліфікаційні вміння, якими має володіти у своїй діяльності 

молодший спеціаліст чи спеціаліст; 

■ вимоги до підготовки фахівців виявляють особливості 

спеціальності й встановлюють необхідний обсяг професій, 
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соціальних і громадських функцій та завдань, які випускники ВНЗ 

повинні вміти розв'язувати в практичної діяльності. 

Удосконалюючи ОКХ, потрібно враховувати динаміку 

розвитку техніки, зміни вимог нормативних керівних документів, що 

регламентують виробничо-економічний процес; використовувати 

відомості анкет-характеристик випускників ВНЗ; вивчати виробничу 

ситуацію і функціональні обов'язки; узагальнювати думки провідних 

фахівців і слухачів факультету підвищення кваліфікації. 

На базі ОПП ВНЗ розробляють навчальні плани і робочі 

програми дисциплін.  

Навчальні плани, робочі програми дисциплін відповідної ОПП 

розробляються навчальними закладами відповідного рівня 

акредитації на базі типових структур ОПП, затверджених 

Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України. Вони є 

інтелектуальною власністю певного навчального закладу і можуть 

використовуватись іншим навчальним закладом лише  з його 

дозволу. 

ВНЗ, які проводять навчання за експериментальними 

навчальними програмами, мають право проводити навчання за цими 

програмами до затвердження Державних стандартів освіти. 

Чинні у вузах навчальні програми подаються і затверджуються 

на різних рівнях: на рівні кафедри чи факультету, міністерства. Вони 

складаються із представницьких комісій провідних учених і 

кваліфікаційних методистів, після затвердження стають замовленням 

держави на підготовку спеціалістів. Для їх оптимального виконання 

на факультетах складаються навчальні плани, а на кафедрах – робочі 

програми викладачів. 

Навчальний план – нормативний документ, що його складає 

ВНЗ на підставі ОПП та структурно-логічної схеми підготовки. У 

ньому подано перелік та обсяг нормативних і вибіркових навчальних 

дисциплін, послідовність їх вивчення, конкретні форми проведення 

навчальних занять (лекцій, лабораторних, практичних, семінарських, 

індивідуальних, консультацій, навчальних і виробничих практик) та 

їх обсяг, графік навчального процесу, форми і засоби проведення 

поточного й підсумкового контролю. У навчальному плані вказано 

час, відведений на самостійну роботу. 

Навчальний план розробляють на весь період реалізації 

відповідної ОПП і затверджує його керівник ВНЗ. У плані 

реалізовано цілі та завдання виховання майбутнього фахівця, основні 



 66 

принципи добору наукової інформації, її систематизації з 

урахуванням міжпредметних зв'язків і логіки викладу матеріалу.  

Науково обґрунтовані принципи побудови навчальних планів 

розробляють на різних рівнях професійної підготовки кадрів. 

Узагальнюючи досвід таких досліджень, можна висунути незалежно 

від їхньої кваліфікації і профілю такі основні принципи побудови 

навчальних планів підготовки фахівців: 

■ принцип гуманістичного спрямування орієнтований на 

задоволення освітніх запитів особистості, виховання 

високоморальних загальнолюдських якостей майбутнього фахівця; 

■ принцип науковості передбачає відповідність отримання 

освіти до рівня й перспектив розвитку науки, формування у студента 

наукового світогляду на основі правильних уявлень про загальні й 

спеціальні методи наукового пізнання, засвоєння основних 

закономірностей процесу пізнання з позицій діалектичного 

матеріалізму; 

■ принцип систематичності й послідовності потребує 

розміщувати навчальні дисципліни з урахуванням логіки 

досліджуваної наукової системи знань і закономірностей розвитку 

наукових понять у свідомості студентів; 

■ принцип доступності враховує рівень підготовки студентів; 

■ принцип єдності навчання, виховання розвитку передбачає 

нерозривний зв'язок навчання з формуванням світоглядних, 

поведінкових і творчих якостей особистості кожного студента; 

■ принцип гуманітаризації передбачає залучення до змісту всіх 

навчальних курсів (не тільки гуманітарних, а й природничо-

математичних, технічних і виробничо-технологічних) відомостей про 

роль і місце в соціальному, економічному і науково-технічному 

прогресі, його відповідальності за майбутнє цивілізації; 

■ принцип зв'язку теорії з практикою за умови базової ролі 

теорії передбачає необхідність підведення студентів до розуміння 

значення теорії у житті, практиці, виробничій праці; розвитку у них 

здібностей умілого застосування засвоєних знань, умінь і навичок 

для розв'язання завдань практичного і виробничого характеру; 

■ політехнічний принцип передбачає цілісність загальної 

політехнічної і професійно-політехнічної освіти й забезпечує 

професійну мобільність фахівця, його здатність орієнтуватися у 

системі громадського виробництва за найкоротший термін 

адаптування до змін та змісту праці; 
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■ принцип професійної спрямованості передбачає загальну 

орієнтацію усіх студійованих дисциплін на остаточні результати 

навчання студентів, пов'язані зі здобуттям конкретної спеціальності; 

■ принцип стабільності й динамічності передбачає наявність 

стабільної (базової) частини вивчення навчальних предметів і 

динамічної (спеціальної) частини, яка змінюється з урахуванням 

вимог виробництва до підготовки фахівців; 

■ принцип уніфікації і диференціації зумовлений об'єктивними 

особливостями й закономірностями характеру, змісту праці фахівців 

цього профілю і кваліфікації та врахуванням індивідуальних 

особливостей студентів; 

■ принцип інформаційної технологічності навчання 

орієнтований на застосування в освітньо-виховному процесі 

педагогічно виправданих засобів інформаційної та комп'ютерної 

техніки (персональних комп'ютерів, інформаційних банків даних і 

знань, комп'ютерних експертних систем тощо).  

Характерною рисою нового покоління навчальних планів 

системи навчання у ВНЗ є створення умов, які сприяють 

самоактуалізації та самореалізації особистості.  

Розклад навчальних занять – важливий документ ВНЗ, що 

регламентує академічну роботу викладачів та студентів, забезпечує 

оптимальні умови їх роботи на основі навчальних планів і програм. 

При цьому враховуються методичні й психофізичні закономірності 

навчально-пізнавальної діяльності студентів, викладачів, аудиторний 

фонд, матеріальна база ВНЗ. Важливою вимогою є забезпечення 

методично правильної послідовності навчальних занять. 

Конкретний зміст навчальних програм висвітлений в 

навчальній літературі – підручниках, посібниках, довідниках та ін. 

Навчальний підручник – книга, що містить основи наукових 

знань з певної навчальної дисципліни відповідно до мети навчання, 

визначеної програмою та вимогами дидактики. Підручник за своїм 

змістом і структурою має бути чітко спрямованим на виконання 

освітньої, розвивальної, виховної, управлінської функцій. 

Підручники мають відповідати таким певним вимогам: 

■ містити матеріал високого рівня узагальнення і водночас 

конкретний; 

■ наводити наукові відомості, але бути доступними для 

студентів, враховуючи особливості їхніх вікових та індивідуальних 

показників розвитку; 
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■ бути інформативними і водночас лаконічними, пов'язувати 

навчальний матеріал із додатковою літературою, спонукати до 

самоосвіти й творчості; 

■ містити необхідні ілюстрації у вигляді картин, карт, схем, 

діаграм, фотографій; 

■ формулювати чіткі основні положення, висновки; 

■ особливе значення має не лише доступність, а й 

проблемність викладу навчального матеріалу, здатність підручника 

розвивати пізнавальні інтереси учнів і стимулювати їхнє творче 

мислення. 

Структура підручника включає: 

■ тексти – основний, додатковий, пояснювальний; 

■ позатекстові компоненти – апарат організації процесу 

засвоєння змісту, запитання і завдання, інструктивні матеріали 

(пам'ятки, зразки розв'язування завдань, прикладів); таблиці; вправи; 

ілюстративний матеріал (фотографії, малюнки, плани, карти та ін.). 

За характером відображення дійсності тексти можуть бути 

емпіричними (відображати факти, явища, події, містити вправи, 

правила) і теоретичними (містити закономірності, теорії, 

методологічні знання). 

За основним методом викладу матеріалу тексти можуть бути 

репродуктивними, проблемними, програмованими, комплексними. 

Репродуктивні тексти – високоінформативні, структурні, 

зрозумілі студентам, відповідають завданням пояснювально-

ілюстративного навчання. 

Проблемні тексти подають у формі проблемного монологу, в 

якому для створення проблемних ситуацій позначають суперечності, 

вирішують проблему, аргументують логіку формування думки. 

Програмовані тексти подають зміст частинами, а для 

засвоєння кожного інформативного блоку є контрольні запитання. 

Комплексні тексти містять певні дози інформації, необхідні 

студентам для розуміння проблеми, а проблему визначають за 

логікою проблемного навчання. 

Матеріал підручника необхідно доповнювати додатковою 

інформацією, оскільки його зміст надто конспективний і знання, 

здобуті тільки з нього, будуть обмеженими. Тому, крім підручника, 

слід використовувати додаткові джерела, зокрема навчальні 

посібники. 
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Навчальний посібник – книга, зміст якої повністю відповідає 

навчальній програмі або ж розглядає окремі теми навчального 

предмета; може містити емпіричний матеріал, що слугує 

закріпленню основного теоретичного матеріалу (хрестоматії, 

словники, збірники задач і вправ, довідники, комплекти карт, 

таблиць тощо). Матеріал посібника розширює межі підручника, 

містить додаткові, найновіші відомості. 

Підручники й навчальні посібники сприяють формуванню у 

студентів навичок самостійної пізнавальної діяльності, 

самоконтролю, є засобом керівництва їх пізнавальною діяльністю. 

Головними засобами діяльності фахівців вищої ланки є духовні 

й  матеріальні засоби.  

Духовні засоби праці фахівця – його уміння й навички, якими 

він користується у процесі діяльності. Матеріальні містять комплекс 

виробничого устаткування, приміщень і споруд, контрольно-

вимірювальну апаратуру, діагностичне устаткування, інформаційно-

обчислювальну техніку, засоби механізації і автоматизації. 

Додаткові засоби діяльності – нормативно-технічні матеріали, 

керівні документи, стандарти, галузеві нормативи, правила техніки 

безпеки виробничої санітарії тощо, що регламентує процес 

виробництва та економічну життєдіяльність людства і природи. 

Поняття акредитації вузів. Акредитація вузів – офіційне 

визнання їх права здійснювати свою діяльність на рівні державних 

вимог і стандартів освіти. 

Мета акредитації – визначення можливості кожного ВНЗ 

здійснювати підготовку кадрів на певному рівні кваліфікації. 

Залежно від цього рівня вузу надається відповідний статус, що 

досягається шляхом розвитку його самоорганізації (автономії), 

ефективного використання ним бюджетних коштів і матеріальних 

ресурсів, які виділяються на потреби вищої освіти.            

Щодо недержавних ВНЗ, то акредитація має визначати їхню 

спроможність здійснювати підготовку кадрів на рівні вимог 

державних вищих шкіл і надає їм право видавати диплом 

встановленого зразка. 

Основні задачі акредитації: стимулювати ВНЗ розвиватися у 

напрямку постійного поліпшення якості підготовки спеціалістів; 

забезпечити високий науково-професійний рівень педагогічних 

кадрів; сприяти визнанню еквівалентності дипломів про вищу освіту 

державному та міжнародному рівням; стимулювати розвиток  
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матеріально-технічної бази та соціальної інфраструктури 

навчального закладу; інформувати громадськість про фактичний 

рівень підготовки випускників.  

Акредитованими можуть бути ВНЗ в цілому або окремі його 

спеціальності. ВУЗ вважається акредитованим, якщо акредитовані 

його структури та не менше як 70% спеціальностей.  

Програма розробляється міжгалузевою республіканською 

акредитаційною комісією, у склад якої входять представники 

відповідних міністерств і відомств, провідні вчені, спеціалісти 

народного господарства. Очолює комісію заступник міністра 

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. Кількість і 

склад комісії затверджує міністр освіти і науки, молоді та спорту 

України. Акредитація проводиться експертними групами відповідно 

до напрямків підготовки спеціалістів. 

У «Положенні про акредитацію ВНЗ» (Постанова Кабінету 

Міністрів України від 1 червня 1992р.) вказано на те, що акредитації 

вузу має передувати самоаналіз його діяльності, текст якого 

розглядає вчена рада. Після цього він надсилається до Міжвузівської 

республіканської акредитаційної комісії (МРАК). Після позитивної 

оцінки комісії до вузу направляється група експертів, яка проводить: 

– експертизу рівня вищої освіти з кожної спеціальності вузу в 

цілому; 

– професійне тестування випускників;  

– аналіз уміння випускників розв’язувати практичні завдання у 

межах предметної діяльності; 

– експертизу дипломних та курсових робіт (проектів); 

– вибіркове опитування випускників вузу; 

– аналіз фактичних досягнень випускників вузу за час їхньої 

самостійної діяльності; 

– вивчення відповідних документів, що стосуються даної 

галузі; 

– результати діяльності викладачів вузу; 

– експертизу структур оновлення кадрів, науково-дослідної 

роботи. 

Експертна група готує висновок експертних груп МРАК, 

приймає рішення, подає його на розгляд і затвердження Міністерства 

освіти і науки, молоді та спорту України. У разі позитивного рішення 

вузу видається відповідний сертифікат. Строк його дії – 6 років. 
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Право на повторне проведення акредитації надається не раніше, як 

через 2 роки. 

За результатами акредитації ВНЗ надається право присвоювати 

випускникам кваліфікацію певного рівня і видавати диплом 

установленого зразка. Крім того залежно від наслідків акредитації та 

рівня підготовки відповідний орган державного управління освітою 

може надавати ВНЗ автономію у вирішенні цих питань. 

Тести для самоперевірки 

1. Гуманітаризація освіти – це: 

а) орієнтація освітньої системи й освітнього процесу на розвиток 

і становлення взаємоповаги між студентами і педагогами, основаної 

на врахуванні прав кожної людини; 

б) орієнтація освітніх установ на досягнення студентів під час 

урахування, задоволення й розвитку зацікавлень, схильностей і 

здібностей усіх учасників освітнього процесу; 

в) орієнтація на засвоєння змісту освіти незалежно від його рівня 

й типу, що дає змогу охоче розв'язувати головні соціальні проблеми 

на користь і в ім'я людини; вільно спілкуватися з людьми різних 

національностей і народів, будь-яких професій і спеціальностей; 

добре знати рідну мову, історію і культуру; вільно володіти 

іноземними мовами; бути економічно і юридично грамотним; 

г) орієнтація освітньої системи на реалізацію державного 

освітнього стандарту; 

д) створення в освітній системі умов вибору й надання кожному 

суб'єктові шансу на успіх, стимулювання студентів до самостійного 

вибору.  

2. Сутність діяльнісного підходу до навчального процесу 

полягає: 

а) в уявленні, вивченні та конструюванні психологічних явищ і 

об’єктів як системи; 

б) у виборі наукових методів дослідження, які доповнюють один 

одного; 

в) в адаптації першокурсників до навчання у вищій школі; 

г) у виявленні особливостей пізнання надбань культури, 

накопичених людством, передачі студентові загально-історичного 

досвіду, виробленого соціальною практикою у формі співдружності, 

спільної діяльності того, хто навчає, і хто навчається; 

д) у формуванні позитивної «Я-концепції» студента. 
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3. Диверсифікованість – це така ознака сучасної освіти, що 

передбачає: 

а) орієнтацію освітньої системи й освітнього процесу на 

розвиток і становлення взаємоповаги між студентами і педагогами; 

б) широке розмаїття навчальних закладів, освітніх програм і 

органів керування; 

в) орієнтацію на засвоєння змісту освіти незалежно від його 

рівня й типу;  

г) орієнтацію освітньої системи на реалізацію державного 

освітнього стандарту; 

д) створення в освітній системі умов вибору й надання 

кожному суб'єктові шансу на успіх. 

4. Феноменологічна модель освіти включає в себе: 

а) персональний характер навчання з урахуванням 

індивідуально-психологічних особливостей тих, хто навчається, 

уважне ставлення до їхніх інтересів і потреб; 

б) передачу молодому поколінню універсальних елементів 

культури; 

в) орієнтацію на засвоєння змісту освіти незалежно від його 

рівня й типу;  

г) організацію освіти поза соціальними інститутами, зокрема 

школами і ВНЗ; 

д) процес і результат засвоєння та активного відтворення 

індивідом соціального досвіду в діяльності та спілкуванні. 

5. Акумулюючи функція кредитно-модульної системи 

означає: 

а)  мобільність студентів і викладачів та спрощення переходу з 

одного університету до іншого; 

б) чітке визначення обсягів проведеної студентом роботи з 

урахуванням усіх видів навчальної та наукової діяльності; 

в) порушення почуття справедливості; 

г) порушення трудової дисципліни;  

д) формування у себе сильної волі й характеру. 

6. Модель розвивальної освіти передбачає:  
а) організацію освіти як особливої інфраструктури через 

широку кооперацію діяльності освітніх систем різного рангу, типу і 

рівня; 

б) передачу молодому поколінню універсальних елементів 

культури; 
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в) персональний характер навчання з урахуванням 

індивідуально-психологічних особливостей тих, хто навчається; 

г) організацію освіти поза соціальними інститутами, зокрема 

школами і ВНЗ; 

д) такий вид організації навчальної діяльності студентів, у 

якому процес учіння побудовано в основному на самостійній роботі 

студентів. 

7. Система освіти – це: 

а) свідома діяльність особистості, яка спрямована на 

вироблення в себе позитивних рис і подолання негативних; 

б) підготовка висококваліфікованих кадрів для суспільства; 

в) передача теоретичних знань, практичних навичок і вмінь; 

г) система різних видів навчально-виховних закладів, що 

функціонують у державі і забезпечують громадянам відповідну 

едукацію; 

д) розкриття закономірностей і механізмів оволодіння 

знаннями, навичками, вміннями. 

 

Запитання і завдання для самоперевірки та контролю 

засвоєних знань  

1. Розкрийте особливості запровадження КМС. 

2. Оцініть системні процеси у вищій освіті за кордоном на 

сучасному етапі. 

3. У чому сутність ступеневої вищої освіти?  

4. Визначте напрями головних трансформацій у розвитку 

національних систем вищої освіти європейських держав світу. 

5. Розкрийте зміст поняття ЕСТS. З'ясуйте причини та 

мотивації виникнення ЕСТS.  

6. Визначте головні засади навчальної взаємодії дидактичних 

понять кредиту та модуля.   

7. Обґрунтуйте, чому використання кредиту максимально 

індивідуалізує та демократизує навчальний процес.  

8. Поясніть, чому кредитно-модульна система більш 

пристосована для принципів освіти впродовж усього життя.  

9. Яка різниця між навчальним планом і навчальною 

програмою? 

10. Назвіть принципи побудови навчальних планів. 

11. Які вимоги висувають до складання програми навчальної 

дисципліни? 
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12. У чому відмінність між навчальним підручником та 

навчальним посібником? 

 

Тематика рефератів 

 1. Мотивації виникнення кредитно-модульної системи. 

2. Особливості навчальних підручників та посібників. 

3. Основні принципи впровадження кредитно-модульної 

системи. 

4. Кредит: його позитиви та негативи.  

 

Перелік посилань 

1. Алексюк А. М. Педагогіка вищої освіти України. Історія. 

Теорія: Підручник. – К. : Либідь, 1998.  

2. Барій М. Й., Ортинський В. Л. Основи психології і 

педагогіки: Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 

2007. 

3. Веретенко Т. Г. Загальна педагогіка: Навчальний посібник. – 

К.: ВД „Професіонал”, 2004. 

4. Вітвицька С. С. Основи педагогіки вищої школи: 

Методичний посібник для студентів магістратури. – К.: Центр 

учбової літератури, 2003. 
5. Галузинський В. М., Євтух М. Б. Педагогіка: теорія та 

історія. – К.: Вища школа, 1995. 

6. Гончаренко С. У. Український педагогічний словник. – К.: 

Либідь, 1997. 

7. Гоцуляк В. П., Демченко Н. І., Тішин М. П. Основи 

психології та педагогіки: Конспект лекцій. – К., 2001.  

8. Зайченко І. В. Педагогіка. Навчальний посібник для 

студентів вищих педагогічних навчальних закладів. – К.: Освіта 

України, 2006. 

9. Закон України «Про освіту». – К.: Генеза, 2002. 

10. Концепція державної програми розвитку освіти в Україні 

на 2006 – 2010 роки. 

11. Крушельницька О. В. Методологія та організація наукових 

досліджень: Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2003. 

12. Кузьмінський А. І. Педагогіка вищої школи: Навч. посіб. – 

К.: Знання, 2005. 

13. Кузьмінський А. І., Омеляненко В. Л. Педагогіка: 

Підручник. – К.: Знання, 2007. 
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14. Лозниця В. С. Основи психології та педагогіки: Навч. 

посібник. – К.: КНЕУ, 2001. 

15. Ніколаєнко С. М. Стратегія розвитку освіти України: 

початок XXI століття. – К.: Знання, 2006.  

16. Палеха Ю. І., Герасимчук В. І., Шиян О. М. Основи 

психології та педагогіки: Навч.- метод. посібник. – К.: Вид-во 

Європ.ун-ту, 2002. 

17. Пальчевський С. С. Педагогіка: Навчальний посібник. – К: 

Каравела, 2007. 

18. Педагогіка вищої школи: Навч. посіб. /3. Н. Курлянд, Р. 

І. Хмелюк, А.В. Семенова та ін.; за ред. 3. Н. Курлянд. – 2-ге вид., 

перероб. і доп. –  К.: Знання, 2005.  

19. Степанов О. М, Фіцула М. М. Основи психології і 

педагогіки: Посібник. – К.: Академвидав, 2003. 

20. Фіцула М. М. Педагогіка : Посібник. – К.: 

Академвидав, 2001. 
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Розділ 3 
 

 

Методи та форми організації навчання  

у вищій школі 
 

 

 

3.1. Сутність і структура процесу навчання. 

Поняття методів навчання, їх класифікація. 

3.2. Загальна характеристика форм організації 

навчання у вищій школі. 

3.3. Методика викладання лекції у вищій школі. 

3.4. Методика організації та проведення 

практичних, лабораторних і семінарських занять. 

3.5. Самостійна робота студентів та її методика. 

3.6. Поняття контролю навчальної діяльності 

студентів. 
Тести для самоперевірки 

Запитання і завдання для самоперевірки та контролю 

засвоєних знань  

Тематика рефератів 

Перелік посилань 
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Ключові терміни та поняття: навчання, викладання, учіння, 

функції навчання, структурні компоненти процесу навчання, закони 

дидактики, об’єктивні та суб’єктивні закономірності навчання, 

рушійні сили навчального процесу, принципи навчання, оптимізація 

навчального процесу, інтенсифікація навчального процесу, модульно-

рейтингова система, модуль, рейтинг, принципи навчання, функції 

навчання, методи навчання, словесні методи, наочні методи, 

практичні методи, лекція, бесіда, диспут, розповідь, підручник, 

комп’ютер, засоби навчання, форми організації навчання, проблемна 

лекція, візуальна лекція, лекція вдвох, лекція із заздалегідь 

запланованими помилками, курсова робота, дипломна робота, 

семінар, лабораторні роботи, практикум, колоквіум, види практики. 

 

3. 1. Сутність і структура процесу навчання. Поняття 

методів навчання, їх класифікація 
Навчання – це процес засвоєння студентами інформації у 

вигляді знань, умінь і навичок за допомогою викладача як 

організатора цього процесу. Процес навчання за своєю сутністю є 

рухом, шляхом пізнання від незнання до знання, від неповного до 

більш повнішого, ширшого й точнішого знання. У процесі навчання 

формуються пізнавальні, практичні вміння і навички, відбувається 

розвиток і виховання студентів. 

Поняття «навчальний процес» охоплює усі компоненти 

навчання: викладача (форми, методи і засоби навчання, які він 

використовує); студента (працює під його керівництвом на занятті та 

самостійно вдома); забезпечення навчального процесу наочністю й 

технічними засобами. Навчальний процес є активною взаємодією 

між викладачем і студентом, яка складається із двох 

взаємопов'язаних процесів – викладання й учіння. 

Викладання – це діяльність викладача в процесі навчання, під час 

якої він ставить перед студентами пізнавальні завдання, повідомляє нові 

знання, організує спостереження, лабораторні й практичні заняття, керує 

самостійною роботою, перевіряє якість знань, умінь і навичок. 

Результативність процесу залежить і від умінь, старань педагога, і від 

старань студента щодо засвоєння знань, тобто від ефективності учіння.  

Учіння – цілеспрямований процес засвоєння студентами знань, 

оволодіння уміннями й навичками. У широкому значенні учіння є 

оволодінням суспільним досвідом із метою його використання у житті. 
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Викладач може навчати безпосередньо або опосередковано (через 

систему завдань). 

Структура процесу учіння передбачає ряд взаємопов’язаних 

компонентів: сприймання (безпосереднє, опосередковане), розуміння 

(усвідомлення, осмислення, осяяння), запам’ятовування, узагальнення і 

систематизацію, застосування, дієву практику як поштовх до пізнання і 

критерій істинності здобутих знань. 

Структурно процес навчання утворюють такі компоненти: 

–  цільовий – формування мети вивчення матеріалу на занятті, 

навчального предмета та освітньої мети навчального закладу; 

– стимулюючо-мотиваційний – спонукання студентів до 

активної пізнавальної, діяльності, формування у них відповідної 

мотивації; 

– змістовий – оптимальний підбір предметів навчального плану, 

змістовність навчальних програм і підручників, а також продуманість 

змісту кожного заняття; 

–  операційно-дієвий – підбір прийомів, методів, форм і засобів 

навчання; 

– контрольно-регулюючий – контроль за засвоєнням знань, 

сформованістю умінь та навичок; 

– оцінно-результативний – виявлення рівня знань, умінь і 

навичок кожного студента, причин неуспішності і їх усунення. 

Основними функціями процесу навчання є:  

1. Освітня функція – базова і передбачає засвоєння студентами 

системи наукових знань, формування умінь і навичок.  

2. Виховна функція спрямована на формування наукового 

світогляду студентів шляхом засвоєння системи наукових знань про 

природу, суспільство і людину, виховання моральних, трудових, 

естетичних і фізичних якостей особистості. 

3. Розвиткова, особливо для духовного, психічного і фізичного 

розвитку студента, має глибокий соціально психологічний і 

педагогічний зміст. Зміст і мета освіти – забезпечення постійного 

розвитку студента, його духовне становлення, гармонізація відносин 

із особою та іншими, із соціальним оточенням. У такий спосіб освіта 

на державному рівні створює умови для розвитку і саморозвитку, 

виховання і самовиховання, учіння і самоучіння усіх і кожного. 

4. Функція самовдосконалення має забезпечити постійну 

самоосвіту студентів, самовиховання, систематичне формування 

навичок і вмінь учіння, а також мотивацію навчально-пізнавальної та 
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майбутньої професійної діяльності. Виокремлення цієї функції 

означає орієнтацію освіти на європейський і світовий освітні рівні.  

Навчальний процес має свої закони та закономірності, які 

визначають порядок досягнення цілей і завдань навчання, сприяють 

ефективному управлінню навчальної діяльності, надають можливість 

передбачити результати, обґрунтувати та оптимізувати зміст, методи 

й форми навчання. 

 Закони дидактики – це її об’єктивні, внутрішні, суттєві та 

відносні стійкі зв’язки, які виявляються під час організації та 

проведення навчального процесу. 

У вітчизняній дидактиці діють такі закони: 1. Закон соціальної 

зумовленості цілей, змісту і методів навчання. 2. Закон виховного і 

розвиткового навчання. 3. Закон зумовленості навчання характером 

діяльності студентів. 4. Закон цілісності та єдності дидактичного 

процесу. 5. Закон єдності та взаємозв’язку теорії і практики 

навчання.  

Специфіка дидактичних закономірностей полягає у тому, що 

вони відображають стійкі залежності між усіма елементами навчання 

– діяльністю викладача, діяльністю студента і об'єктом засвоєння, 

тобто змістом навчання. Знання закономірностей навчання сприяє 

глибшому пізнанню його принципів.  

Навчання здійснюється на основі обґрунтованих і перевірених 

практикою дидактичних принципів. Зумовлені закономірностями і 

завданнями виховання й освіти, принципи навчання визначають його 

спрямованість, зміст, організаційні форми і методи. 

Принцип навчання (дидактики) – твердження, що визначає 

зміст, організаційні форми та методи навчальної роботи вузу. 

Сучасна дидактика розглядає такі принципи: 

1. Принцип науковості передбачає вивчення студентами 

системи наукових тверджень і використання у навчанні методів, 

близьких до тих, які застосовуються у певній науці. Цей принцип 

вимагає розкривати причинно-наслідкові зв'язки явиш, подій, процесів, 

проникати в їх сутність, демонструвати могутність людської думки. 

2. Принцип систематичності й послідовності передбачає 

системність роботи викладача, врахування пройденого матеріалу при 

вивченні нового, розкриття нового матеріалу частинами, фіксування 

уваги студентів на основних питаннях, продумування системи занять, 

показ внутріпредметних і міжпредметних зв'язків, систематичне 
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відвідування занять, послідовність виконання домашніх завдань, 

постійне повторення навчального матеріалу. 

3. Принцип доступності означає, що навчання ефективне за 

умови, коли його зміст, форми, методи відповідають віковим 

особливостям студентів, їх розумовим можливостям. Реалізація 

принципу передбачає дотримання правил «від простого до 

складного, від відомого – до невідомого», від «близького – до 

далекого». 

4. Принцип зв'язку навчання із життям реалізують, 

спираючись на життєвий досвід студентів, застосовуючи набуті 

знання у діяльності, розкриваючи їх практичну значущість.  

5. Принцип свідомості й активності студентів випливає з 

мети і завдань національної школи та тих особливостей, які 

передбачає осмислений підхід до опанування знань. Свідомість у 

навчанні забезпечується високим рівнем її активності.  

6. Принцип наочності вимагає будувати процес навчання на 

основі живого сприймання студентами предметів і явищ об'єктивної 

дійсності. Адже чуттєве сприймання навчального матеріалу сприяє 

формуванню чітких образів уяви, активізує розумову діяльність, є 

дієвим засобом усвідомлення матеріалу, і залежно від характеру 

відображення навчальних об'єктів  

7. Принцип міцності засвоєння знань, умінь і навичок. Знання, 

уміння та навички є міцними, якщо вони утворюють систему, яка 

постійно оновлюється, уточнюється і закріплюється 

(запам’ятовування нового матеріалу в поєднанні з пройденим; 

активізація студентів під час повторення; нове групування матеріалу з 

метою його систематизації; виділення при повторенні головних ідей; 

використання під час повторення різноманітних методів, форм і 

підходів; самостійне творче застосування знань; постійне повернення 

до раніше засвоєних знань).  

8. Принцип індивідуального підходу до студентів дає змогу в 

умовах колективної навчальної роботи кожному йти своїм шляхом. 

Реалізовуючи його, враховують рівень розумового розвитку кожної 

дитини, її знання, уміння, пізнавальну, практичну самостійність, 

інтереси, наполегливість, працездатність. Педагог має не тільки добре 

знати особливості навчально-пізнавальної діяльності своїх студентів, а 

й уміти надати їм допомогу, організувати індивідуальну роботу з тими, 

хто її потребує. 
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9. Принцип емоційності ґрунтується на тому, що в процесі 

пізнавальної діяльності у студентів виникає певний емоційний стан, 

почуття, які можуть сприяти або заважати успішному засвоєнню знань. 

Сприяють активізації жвавий, образний виклад навчального матеріалу; 

оптимістична довершеність та логічність подання інформації, 

використання цікавих прикладів; застосування наочності й 

комп'ютерної техніки; почуття виконаного обов'язку; мова, ставлення 

викладача до студентів, його зовнішній вигляд та ін. 

Принципи навчання тісно взаємопов'язані і зумовлюють один 

одного. Жоден із них не може бути використаний без урахування 

інших. Тому у процесі навчання необхідно керуватися усіма 

принципами. 

 Поняття методів навчання та їх класифікація. 

Педагогічна майстерність передбачає оволодіння різноманітними 

методами, формами, засобами навчання, за допомогою яких на 

кожному рівні реалізується зміст освіти. 

Метод навчання – спосіб упорядкованої взаємодії викладачів 

та студентів, за допомогою якого вирішуються проблеми освіти, 

виховання і розвитку в процесі навчання. 

З поняттям «метод навчання» тісно пов'язане поняття «прийом 

навчання», яке означає «деталь методу» і є частковим поняттям щодо 

поняття «метод навчання».  

У дидактиці існують різні підходи до класифікації методів 

навчання. 

Відомий дослідник у галузі дидактики Ю. Бабанський  виділяє 

такі три групи методів: 

1. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної 

діяльності, які спрямовані на передавання і засвоєння студентами 

знань, формування умінь і навичок. До них належать словесні, наочні 

й практичні методи навчання.  

а) до словесних методів навчання належать пояснення, 

розповідь (художня, науково-популярна, описова), лекція (вступна, 

тематична, оглядова, заключна, інформаційна, проблемна), бесіда 

(вступна бесіда, бесіда-повідомлення, бесіда-повторення, 

контрольна, репродуктивна, евристична, сократівська, катехізисна),  

робота з підручником (читання тексту, відповіді на подані в 

підручниках після тексту теми запитання, заучування текстів правил, 

законів, віршів); 
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Пояснення. За допомогою них розкривають зміст фактів і 

явищ, законів, правил, понять, підводять до розуміння складних 

питань, до висновків і узагальнень, які не під силу студентам. 

Пояснення супроводжують різними засобами унаочнення, 

спостереженням, дослідами.  

Розповідь як метод навчання є монологічною формою передачі 

знань, яку застосовують за необхідності викласти навчальний 

матеріал системно, послідовно. Правильно побудована розповідь 

включає точний опис, оповідь, логічне обґрунтування фактів. 

Розповідь буває художньою, науково-популярною, описовою. 

Художня розповідь – образний переказ фактів, учинків дійових 

осіб (наприклад, розповіді про географічні відкриття, створення 

мистецьких шедеврів та ін.). 

Науково-популярна розповідь передбачає теоретичний аналіз 

певних явищ. 

Описова розповідь є послідовним викладенням ознак, 

особливостей предметів і явищ навколишньої дійсності (опис 

історичної пам'ятки, музею-садиби і т.п.). Кожна розповідь повинна 

забезпечувати виховну спрямованість навчання. Викладач має 

оперувати тільки вірними науковими фактами, виділяти головну 

думку, говорити доступно й емоційно. Обов'язковою вимогою є  

також складання плану. 

Лекція. Особливістю лекції є усний виклад великого за 

обсягом, складного за логікою навчального матеріалу. Її 

практикують у старших класах школи і вищих навчальних закладах. 

Передусім вона вимагає ознайомлення з планом заняття, що 

допомагає аудиторії слідкувати за думкою лектора. Важливо, щоб 

студенти занотовували зміст лекції, виділяли в ній головне. Успішне 

читання лекції потребує належної підготовки: складання плану; 

добирання матеріалу, який розкриває зміст теми, наочного матеріалу, 

а також відповідних технічних пристроїв та ін. Викладачу важливо 

вміти підтримувати увагу студентів під час лекції.  

Бесіда є методом навчання, за якого викладач за допомогою 

вміло поставлених запитань спонукає студентів до відтворення 

набутих раніше знань, самостійних висновків й узагальнень на основі 

засвоєного матеріалу. 

За призначенням у навчальному процесі розрізняють такі види 

бесід: 
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– вступна проводиться під час підготовки до лабораторних 

занять, екскурсій, вивчення нового матеріалу; 

– бесіда-повідомлення базується переважно на 

спостереженнях, організованих викладачем на заняттях за 

допомогою наочних посібників, записів на дошці, а також на 

матеріалі текстів літературних творів, документів; 

– бесіда-повторення використовується для закріплення 

навчального матеріалу; 

– контрольна використовується для перевірки засвоєних знань. 

За характером діяльності студентів бесіда буває: 

– репродуктивною, яка спрямована на відтворення раніше 

засвоєного матеріалу; 

– евристичною (сократівською) – коли викладач своїми 

запитаннями скеровує студентів на формування нових понять, 

висновків, правил, використовуючи набуті ними знання, 

спостереження; 

– катехізисною, сутність якої полягає у відтворенні тверджень, 

що потребують дослівного запам'ятовування. 

Ефективність будь-якого виду бесіди залежить від правильного 

формулювання запитань. Прізвище студента, що будуть відповідати 

на запитання, слід називати лише після короткої паузи, яку необхідно 

надавати для продумування відповіді. Частіше треба звертатися до 

слабших студентів, уникати довгих формулювань та подвійних 

запитань. Якщо студенти не можуть відповісти на поставлені 

запитання, використовують навідні запитання. 

Робота з підручником. Самостійна робота студентів із 

друкованим текстом дає змогу глибоко осмислити навчальний 

матеріал, закріпити його, виявити самостійність у навчанні. До 

найпоширеніших видів такої роботи належать: 

– читання його тексту з метою закріплення знань, здобутих на 

занятті. Розпочинаючи читання підручника, слід пригадати матеріал, 

який вивчався, що допоможе глибше проникнути у зміст 

прочитаного. Прочитавши текст, необхідно подумки відтворити 

основні тези теми; 

– відповіді на подані в підручниках після тексту теми 

запитання. Це привчає до уважного читання тексту, допомагає 

виокремити в ньому головне, встановити причинно-наслідкові 

зв'язки; 

– заучування текстів, правил, законів, віршів та ін. 
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2. Наочні методи навчання, до яких належать ілюстрування, 

демонстрування, самостійне спостереження. 

Сутність ілюстрування полягає у демонструванні 

ілюстрованих посібників, плакатів, географічних та історичних карт, 

схем, рисунків на дошці, картин (фотографій, моделей). У 

навчальному процесі нерідко для ілюстрування безпосередньо 

використовують рослини, живих тварин, мінерали, техніку. 

Ілюстрації полегшують сприймання навчального матеріалу, 

сприяють формуванню конкретних уявлень, точних понять. 

Демонстрування передбачає показ матеріалів у динаміці 

(використання приладів, дослідів, технічних установок та ін.). Цей 

метод ефективний, коли всі студенти мають змогу сприймати 

предмет або процес. Викладач зосереджує увагу на головному, 

допомагає виділити істотні аспекти предмета, явища, 

супроводжуючи розповідь відповідними поясненнями. 

Демонструючи моделі, виробничі процеси на підприємстві, слід 

обов'язково подбати про дотримання правил техніки безпеки. 

Самостійне спостереження – це безпосереднє самостійне 

сприймання студентами явищ дійсності у процесі навчання. 

Методика організації будь-якого спостереження передбачає кілька 

його етапів: інструктаж щодо мети, завдання і методики 

спостереження; фіксація, відбір, аналіз й узагальнення його 

результатів. Виконану роботу слід обов'язково оцінювати. 

3. Практичні методи навчання охоплюють вправи, 

лабораторні, практичні та дослідні роботи. 

Вправи за своєю суттю є багаторазовим повторенням певних 

дій або видів діяльності з метою їх засвоєння, яке спирається на 

розуміння й супроводжується свідомим контролем і коригуванням. У 

навчальному процесі використовують такі види вправ: 

– підготовчі, які готують студентів до сприймання нових знань 

і способів їх застосування на практиці; 

– вступні вправи сприяють засвоєнню нового матеріалу на 

основі розрізнення споріднених понять і дій; 

– пробні вправи – перші завдання на застосування щойно 

засвоєних знань; 

– тренувальні вправи сприяють формуванню навичок у 

стандартних умовах (за зразком, інструкцією, завданням); 

– творчі – за змістом і методами виконання наближаються до 

реальних життєвих ситуацій; 
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– контрольні – переважно навчальні (письмові, графічні, 

практичні вправи). 

Кількість вправ залежить від індивідуальних особливостей 

студентів і має бути достатньою для формування навичок. Вправи не 

повинні бути випадковим набором однотипних дій, а мають 

ґрунтуватися на системі, чітко спланованій послідовності дій, 

зокрема поступовому ускладненні. Їх не слід переривати на тривалий 

час. Ефективність вправляння залежить і від аналізу його ре-

зультатів. 

Лабораторна робота є однією з форм вивчення явищ природи 

за допомогою спеціального обладнання, пов'язує теорію із 

практикою, озброює методами дослідження у природних умовах, 

формує навички використання приладів, учить обробляти результати 

вимірювань, формулювати наукові висновки і пропозиції. 

Лабораторній роботі передує інструктаж: повідомлення мети і за-

вдань,  ознайомлення із обладнанням, пояснення послідовності 

виконання роботи, фіксування й оформлення результатів. Для 

лабораторних робіт складають картки-інструкції, з якими студенти 

можуть ознайомитись індивідуально. Викладач стежить за виконан-

ням роботи й у разі потреби дає консультації. Під час її виконання 

необхідно дотримуватися правил техніки безпеки. Завершується 

лабораторна робота усним або письмовим звітом кожного її 

учасника. 

Практична робота за своїми особливостями близька до 

лабораторної. Тут педагог організовує детальний розгляд студентами 

окремих теоретичних висновків навчального предмета й формує 

уміння та навички їх практичного застосування. Для цього кожен 

студент виконує певне завдання. Практичні заняття проводять в 

аудиторіях або навчальних лабораторіях. 

Перелік тем практичних занять визначається навчальною 

програмою предмета. Зазвичай їх планують після вивчення теми чи 

курсу. Етапами проведення практичної роботи є пояснення 

викладача (теоретичне осмислення роботи), показ (інструктаж), 

проба (працюють 2 – 3 студенти, решта спостерігає), виконання 

роботи (кожен самостійно працює над індивідуальним завданням), 

контроль (викладач приймає і оцінює роботи). 

Дослідна робота передбачає індивідуалізацію навчання, 

розширення обсягу знань студентів. Її застосовують у процесі 

вивчення будь-яких предметів. Здебільшого це звіти про 
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спостереження за природними явищами, огляди науково-популярної 

літератури, схеми дій приладів, верстатів, машин, пропозиції щодо 

вдосконалення технологічних процесів. Елементи дослідницької 

діяльності сприяють формуванню активності, ініціативи, розвивають 

мислення, спонукають до самостійних пошуків. 

Словесні, наочні та практичні методи навчання у діяльності 

викладача взаємопов'язані. Завдання педагога – знайти їх оптимальне 

співвідношення, не допускаючи необґрунтованого домінування 

одних і нехтування іншими. 

2. Методи стимулювання і мотивації навчально-

пізнавальної діяльності спрямовані на формування позитивних 

мотивів учіння, що стимулюють пізнавальну активність і сприяють 

збагаченню студентів навчальною інформацією. Вони охоплюють а) 

методи формування пізнавальних інтересів (методи навчальної 

дискусії, забезпечення успіху в навчанні, пізнавальних ігор, 

створення цікавих ситуацій, створення ситуації новизни навчального 

матеріалу, використання життєвого досвіду студентів) та методи 

стимулювання обов'язку й відповідальності в навчанні (пояснення 

студентам суспільної та особистої значущості учіння; висування 

вимог, дотримання яких означає виконання ними свого обов'язку; 

заохочення до сумлінного виконання навчальних обов'язків; 

оперативний контроль за виконанням вимог і, в разі потреби, – 

вказування на недоліки, зауваження).  

Метод навчальної дискусії. Дискусією є публічне обговорення 

спірного питання, що передбачає обмін думками між студентами, а 

також між викладачами й студентами. Дискусія вчить самостійно 

мислити, обстоювати власні погляди, розвиває вміння аналізувати й 

аргументувати твердження, поважати думку інших, критично 

оцінювати чужі й власні судження. Під час дискусії обговорюють 

наукові висновки, дані, що потребують підготовки за джерелами, які 

містять ширшу інформацію, ніж підручник. Дискусія покликана не 

лише дати нові знання, а й створити емоційно насичену атмосферу, 

яка б сприяла глибокому проникненню в сутність проблеми. 

Метод забезпечення успіху в навчанні передбачає допомогу 

відстаючому студентові, розвиток у нього інтересу до знань, 

прагнення закріпити успіх. Їм допомагають у навчанні доти, доки 

вони не наздоженуть своїх товаришів і не отримають перші хороші 

оцінки. Така оцінка піднімає настрій, пробуджує упевненість у 

власних можливостях і на цій основі – прагнення закріпити успіх. 
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Забезпечення успіху в навчанні тим ефективніше, чим міцніша віра у 

власні сили, глибше почуття власної гідності. 

Метод пізнавальної гри – це спланована з дидактичною метою 

розважальна діяльність з учіння. Вона має значний вплив на 

студента. Гра у навчальному процесі забезпечує сприятливу 

емоційну атмосферу для засвоєння і відтворення знань, полегшує 

процес опанування матеріалу, заохочує до навчальної роботи, знімає 

утому, запобігає перевантаженню. За допомогою гри моделюють 

життєві ситуації, що викликають інтерес до навчальних предметів. 

Метод створення цікавих ситуацій передбачає використання 

у процесі викладання навчального матеріалу цікавих історій, 

гумористичних уривків та ін., якими легко привернути увагу. 

Метод створення ситуації новизни навчального матеріалу 
зобов'язує підкреслювати на кожному занятті новизну знань, якими 

збагатилися студенти, створювати психологічну атмосферу, в якій 

вони отримують моральне задоволення від усвідомлення власного 

інтелектуального зростання. Все це викликає бажання ефективніше 

працювати над собою, цінувати час, відведений для навчання. 

Метод використання життєвого досвіду студентів. 
Пізнання та осмислення наукових основ перебігу процесів, які вони 

спостерігали в житті чи в яких самі брали участь, викликає інтерес до 

теоретичних знань, формує бажання пізнавати сутність фактів, явищ, 

з якими вони зустрічаються в житті. 

2. Методи стимулювання обов'язку і відповідальності в 

навчанні передбачають пояснення студентам суспільної та особистої 

значущості учіння; висування вимог, дотримання яких означає 

виконання ними свого обов'язку; заохочення до сумлінного 

виконання навчальних обов'язків; оперативний контроль за вико-

нанням вимог і, в разі потреби, – вказування на недоліки, 

зауваження. Почуття відповідальності виховують, залучаючи слаб-

ших студентів до наслідування прийомів роботи сильніших. Можна 

також колективно проаналізувати складне завдання. При цьому 

педагог повинен не лише висувати вимоги, а й перевіряти їх 

виконання. 

3. Методи контролю і самоконтролю у навчально-

пізнавальній діяльності дають змогу перевірити рівень засвоєння 

студентами знань, сформованості вмінь і навичок (усний, письмовий, 

тестовий, графічний, програмований контролі, практична перевірка, 

а також методи самоконтролю і самооцінки). 
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Усний контроль (усне опитування) є найпоширенішим 

методом. Його використання сприяє опануванню логічним 

мисленням, виробленню й розвитку навичок аргументувати, 

висловлювати свої думки грамотно, образно, емоційно, обстоювати 

власну думку. Усне опитування здійснюють у такій послідовності: 

формулювання запитань (завдань) із урахуванням специфіки 

предмета і вимог програми; підготовка студентів до відповіді та 

викладу своїх знань; коригування та самоконтроль викладених знань 

у процесі відповіді; аналіз і оцінка відповіді. 

За рівнем пізнавальної активності запитання для перевірки 

можуть бути репродуктивними (передбачають відтворення 

вивченого), реконструктивними (потребують застосування знань, 

умінь у змінених умовах), творчими (передбачають застосування 

знань, умінь у нестандартних умовах, перенесення засвоєних 

принципів доведення (способів дій) на виконання складніших 

завдань). 

Запитання для усної перевірки поділяють на основні, додаткові 

й допоміжні.              

Основне запитання формулюють так, щоб можна було дати на 

нього самостійну розгорнуту відповідь. 

Додаткові запитання ставлять для уточнення того, як студенти 

розуміють певне питання, формулювання, формулу. 

Допоміжні запитання часто є навідними, вони допомагають 

студентові виправити помилки, неточності. Усі вони мають бути 

логічними, чіткими, зрозумілими і посильними, а їх сукупність – 

послідовною і систематичною. У навчальному процесі практикують 

індивідуальне, фронтальне та комбіноване усне опитування. 

Індивідуальне опитування передбачає розгорнуту відповідь «на 

оцінку». При цьому важливо заздалегідь визначити, кого саме 

викликати, скільки студентів опитати, скільки часу відвести на 

опитування; передбачити, що в цей час робитимуть інщі. Велике 

значення має залучення студентів до оцінювання знань своїх 

товаришів через рецензування відповідей. 

Фронтальне опитування – перевірка знань, умінь і навичок 

одночасно багатьох студентів. На практиці фронтальне та 

індивідуальне опитування нерідко поєднують: викладач формулює 

запитання і проводить бесіду-перевірку знань. 

Ущільнене (комбіноване) опитування дає змогу перевірити 

знання одразу кількох студентів: один відповідає усно, решта – 
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виконують певні завдання на дошці. Після виконання завдання на 

дошці часто відбувається аналіз його всією групою. 

Використання цього методу сприяє встановленню тісного 

контакту між викладачем і студентом, дає змогу пізнати логіку 

виконання завдань та їх оцінювання, виявляти прогалини чи 

неточності в знаннях студентів й одразу їх виправляти. Однак цей 

метод потребує надто багато часу на перевірку. Крім того студенти 

під час відповіді хвилюються, оцінка нерідко буває суб'єктивною, 

оскільки зміст відповіді не фіксується, тощо. 

Письмовий контроль передбачає письмову перевірку знань, 

умінь та навичок студентів, дає змогу з'ясувати ступінь оволодіння 

уміннями і навичками з предмета, якість знань (обсяг, правильність, 

точність, усвідомленість, уміння застосувати на практиці). Залежно 

від специфіки предмета письмовий контроль здійснюють у формі 

контрольної роботи, написання твору, переказу, диктанту. Теми 

контрольних робіт, завдання, вправи мають бути зрозумілими, 

відповідати рівню знань студентів, потребувати певних зусиль, 

виявляти знання фактичного матеріалу. Письмові завдання можуть 

бути і домашніми роботами. 

Позитивним у письмовій перевірці є те, що за короткий термін 

вдається скласти уявлення про знання багатьох студентів, результати 

перевірки зберігаються і є змога виявити деталі й неточності у 

відповідях. Проте письмова перевірка потребує чимало часу для 

читання робіт, часто призводить до зниження грамотності студентів, 

якщо викладачі  нехтують орфографічними вимогами. 

Тестовий контроль (англ. tеst – іспит, випробування, дослід) 

передбачає вибір студентом одного або кількох варіантів із 

запропонованого переліку, ранжування списку, вставляння 

пропущених слів, знаходження помилок. Це дає змогу за короткий 

термін часу перевірити знання навчального матеріалу у всієї групи. 

Тестова перевірка дає змогу ефективно використати час, 

ставить перед усіма однакові вимоги, допомагає уникати надмірних 

хвилювань. Важливо й те, що об'єктивність оцінки унеможливлює 

випадковість в оцінюванні знань, стимулює до їх самоконтролю. 

Однак тест може виявити лише знання фактів, але не здібності, він 

заохочує до механічного запам'ятовування, а не до роботи думки, 

потребує багато часу для його складання. 

Графічний контроль полягає у створенні студентом 

узагальненої наочної моделі, яка відображає відношення, 
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взаємозв'язки певних об'єктів або їх сукупності. Його 

використовують на заняттях із креслення, географії, геометрії та ін. 

Наочна модель – це графічне зображення умов задачі, креслення, 

діаграма, схема, таблиця (наприклад, схема історичної битви, 

нанесені на контурні карти певні географічні та історичні об'єкти). 

Графічна перевірка може бути самостійним видом контролю або 

органічним елементом усної чи письмової перевірки. 

Програмований контроль реалізують, ставлячи перед 

студентами стандартні вимоги, що супроводжується використанням 

однакових за кількістю і складністю контрольних завдань, запитань. 

При цьому аналіз відповіді, виведення, фіксацію оцінки здійснюють 

за допомогою індивідуальних засобів (н-д, комп'ютера). 

Практична перевірка застосовується під час вивчення таких 

предметів, як фізика, хімія, біологія, трудове навчання, що 

передбачають оволодіння системою умінь і навичок. Її здійснюють 

під час лабораторних і практичних занять. Під час практичної 

перевірки з'ясовують, якою мірою студенти усвідомили теоретичні 

основи цих дій. 

Суттю самоконтролю є усвідомлене регулювання студентом 

своєї діяльності задля забезпечення таких її результатів, які б 

відповідали поставленим цілям, вимогам, нормам, правилам, зразкам. 

Мета самоконтролю – запобігти помилкам та виправити їх. 

Самооцінка передбачає критичне ставлення студента до своїх 

здібностей і можливостей, об'єктивне оцінювання досягнутих 

успіхів. Зважаючи на особливості процесу та результатів самооцінки, 

студентів поділяють на таких, що переоцінюють себе, недооцінюють, 

оцінюють себе адекватно. Для навчання самоконтролю і самооцінці 

педагог повинен мотивувати виставлену оцінку, пропонувати 

студентові самому оцінити свою відповідь. Дієвим способом є й 

організація взаємоконтролю. 

 

3. 2. Загальна характеристика форм організації 

навчання у вищій школі 
Форми організації процесу навчання розкривають через 

способи взаємодії педагога зі студентами, під час розв'язання 

дидактичних завдань. Вони виявляються за допомогою різних шляхів 

керування діяльністю, спілкуванням, відносинами. У них 

реалізується зміст освіти, освітні технології, стилі, методи й засоби 

навчання. 
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Форма організації навчання – певна структурно-

організаційна та управлінська конструкція навчального заняття 

залежно від його дидактичних цілей, змісту й особливостей 

діяльності суб'єктів та об'єктів навчання. Форми організації навчання 

мають упорядкувати навчальний процес. Їхньою провідною ознакою 

для класифікації є дидактичні цілі. Водночас кожна організаційна 

форма навчання може мати кілька дидактичних цілей. У 

дидактичному процесі найчастіше виокремлюють чотири групи 

організаційних форм: навчальні заняття,  практична підготовка, 

самостійна робота, контрольні заходи. 

До першої групи належать: лекція, семінар, лабораторне 

заняття, практичне заняття, індивідуальне заняття, навчальна 

конференція, консультація, навчальна гра та ін. Ці організаційні 

форми навчання мають свої особливості, врахування яких дає змогу 

оптимізувати процес навчання.  

Провідною формою організації процесу навчання у ВНЗ є 

лекція, яка забезпечує системне подання наукових знань у 

викладенні науково-педагогічних працівників. Матеріал під час 

лекції подають науково, концентровано, логічно й аргументовано. У 

підготовці до заняття враховано зміст, структуру, добір прикладів та 

ілюстрацій, методичне оформлення, розрахунок часу, склад та 

особливості студентів. 

Види лекцій:  вступна, тематична (інформаційна), оглядова, 

настановча, підсумкова. Часто до видів лекцій зараховують також 

проблемну лекцію, лекцію-візуалізацію, лекцію із запланованими 

помилками, бінарну лекцію (лекцію вдвох), лекцію-прес-

конференцію тощо. 

Однак це не зовсім правильно, оскільки йдеться не про вид 

лекції, а метод її викладання: проблемна лекція – на основі 

проблемного методу; бінарна (лекція вдвох) – методу діалогу; 

лекція-візуалізація – методу наочності; лекція із запланованими 

помилками – методу пошуку помилок; лекція-прес-конференція – 

методу запитань-відповідей. 

Вступна лекція дає перше цілісне уявлення про навчальний 

предмет і орієнтує студента в системі роботи з цього курсу. 

Інформаційна лекція передбачає передавання слухачам 

певного обсягу інформації із певної навчальної дисципліни шляхом 

послідовного розкриття наукових фактів, явищ, процесів.  
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Оглядова лекція – систематизація наукових знань на високому 

рівні, що потребує чимало асоціативних зв'язків у процесі 

осмислення інформації, яку викладають під час розкриття 

внутрішньо-предметних і міжпредметних зв'язків, крім деталізації й 

конкретизації. 

Настановча лекція – вид лекції у вищій школі, спрямований 

на розкриття підходів, принципів, умов, форм, методів та 

особливостей діяльності студентів з метою оволодіння сукупністю 

знань, навичок і вмінь. Настановчі лекції найчастіше проводять зі 

студентами заочної та дистанційної форм навчання. 

Підсумкова лекція – вид лекції, який використовують 

наприкінці вивчення навчальної дисципліни, блоку навчальних 

дисциплін, курсу тощо з метою підведення підсумків. 

Кожен вид лекції у вищій школі можна прочитати, 

використовуючи різні методи. Н-д, на основі проблемного методу 

викладають так звану проблемну лекцію. Під час цієї лекції нові 

знання повідомляють через проблемність питання, завдання чи 

ситуації.  

На основі методу наочності викладають так звану лекцію-

візуалізацію. Це форма подачі лекційного матеріалу засобами аудіо-, 

відеотехніки.  

На основі діалогічного методу викладають бінарну лекцію – 

різновид читання лекції у формі діалогу двох науково-педагогічних 

працівників (або як представників двох наукових шкіл, або як 

ученого і практика, викладача і студента і т.д.). 

На основі методу пошуку помилок викладають так звану 

лекцію із заздалегідь запланованими помилками, яка розрахована 

на стимулювання студентів до постійного контролю пропонованої 

інформації (пошук помилки: змістової, методологічної, методичної, 

орфографічної). Наприкінці лекції проводять діагностику слухачів і 

аналіз зроблених помилок. 

На основі методу запитань і відповідей викладають лекцію-

конференцію. Її проводять як науково-практичне заняття, із 

поставленою проблемою й системою доповідей, тривалістю 5-10 хв. 

Кожен виступ репрезентує логічно завершений текст, заздалегідь 

підготовлений у межах запропонованої викладачем програми. 

Сукупність представлених текстів дасть змогу всебічно висвітлити 

проблему. Наприкінці лекції викладач підбиває підсумки самостійної 
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роботи й виступів студентів, доповнюючи чи уточнюючи 

запропоновану інформацію, і формулює основні висновки. 

Лекція-консультація може відбуватися за різними сценаріями. 

Перший варіант – за типом «запитання – відповіді». Лектор 

відповідає упродовж лекційного часу на запитання студентів за 

матеріалами всього розділу чи всього курсу. Другий варіант такої 

лекції, яку можна організувати за типом «запитання – відповіді – 

дискусія», є трояким сполученням: викладення нової навчальної 

інформації лектором, задавання запитань і організація дискусії у 

пошуку відповідей. 

У ВНЗ, крім лекції, використовують також інші організаційні 

форми навчання: семінар, лабораторну роботу, науково-практичну 

конференцію, самостійну навчальну роботу студентів, виробничу 

практику, стажування в іншому вітчизняному чи закордонному ВНЗ.  

Семінар. Важливою організаційною формою навчання є 

семінар. Його відмінність від інших форм у тому, що він орієнтує 

студентів на виявлення більшої самостійності у навчально-

пізнавальній діяльності. Під час семінару поглиблюються, 

систематизуються й контролюються знання, здобуті в результаті 

самостійної позааудиторної роботи над першоджерелами, 

документами, додатковою літературою тощо. 

Семінар має такі дидактичні цілі: поглиблення, систематизація; 

закріплення знань, перетворення їх на переконання; перевірка знань; 

прищеплювання навичок і умінь СР з книгою: розвиток культури 

мовлення; формування вміння аргументовано обстоювати свої 

погляди, відповідати на запитання, слухати інших, формулювати 

запитання. 

Залежно від способу проведення виокремлюють такі види 

семінарів: семінар-бесіда, семінар-заслуховування, семінар-диспут, 

семінар-прес-конференція тощо. 

Семінар-розгорнута бесіда. На цьому семінарі тему ділять на 

невеликі за обсягом, але органічно пов'язані між собою питання, які 

формулюють як пізнавальні, проблемні завдання. Виконання одного 

завдання є підставою для виконання наступного, що дає змогу 

залучити до обговорення питань семінару якомога більше студентів. 

Добре, коли викладач заохочує слухачів виступати з уточненнями і 

доповненнями. Цей вид не передбачає підготовки письмових 

доповідей чи рефератів. 
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Семінар-розгорнута бесіда, як правило, має таку структуру: 

організація групи – вступне слово викладача – власне бесіда – 

підведення підсумків заняття. 

Семінар-доповідь (повідомлення). Такий вид семінару 

потребує ґрунтовнішої підготовки, використання кількох джерел. 

Інколи заздалегідь необхідно провести певні досліди, спостереження, 

обробити числовий матеріал. На семінарі доповідач послідовно 

викладає свої думки, аргументує їх вагомими фактами, ілюструє 

переконливими прикладами. Решта студентів уважно його слухають, 

щоб бути готовими до доповнень, підтверджуючи чи спростовуючи 

викладене. Цей вид семінару має великі педагогічні можливості, але 

для їх реалізації потрібна достатня активність студентів. 

До семінару-доповіді за змістом і методикою близький 

семінар, на якому обговорюють реферати й творчі письмові роботи. 

Для цього необхідно подбати про взаємне рецензування письмових 

робіт, ознайомитися з роботами і рецензіями на них, відібрати кращі 

для обговорення на заняттях. 

Коментоване читання як самостійне семінарське заняття 

практикують рідко. Воно є ефективним за необхідності опрацювати 

певну наукову роботу. Основне завдання коментованого читання – 

навчити студентів глибоко аналізувати і правильно тлумачити 

науковий текст. 

Семінар-розв'язування задач доцільний після засвоєння 

матеріалу з теми чи розділу курсу. Для цього відбирають задачі, щоб 

можна було на конкретних прикладах розкрити органічний зв'язок 

науки з життям, активізувати пізнавальну діяльність студентів, 

навчити чи розвинути навики користування довідковою літературою, 

документацією, даними періодичної преси. 

Семінар-диспут захоплює студентів, пробуджує інтерес до 

предмета, сприяє глибокому засвоєнню навчальної інформації, 

виховує принциповість, розвиває логічне мислення і мовленнєву 

діяльність. Для нього слід чітко й конкретно сформулювати тему й 

залучити до роботи всю групу. Перелік питань має містити явні й 

приховані суперечності, що спонукає думати, сперечатися, доводити 

свою точку зору. Керуючи диспутом, викладач має виявляти 

тактовність, коректність, уважність. За своєю структурою семінар-

диспут містить вступне слово, власне дискусію і підбиття підсумків. 

Семінар-конференція є найскладнішим видом семінару, тому 

придатний для використання у ВШ. Викладач наперед визначає тему, 
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мету, завдання семінару, формулює основні, додаткові запитання, 

розподіляє їх між студентами, добирає літературу, проводить 

групові, індивідуальні консультації, перевіряє конспекти. Під час 

заняття вони виступають із доповідями та повідомленнями, інші 

доповнюють їх виступи, ставлять запитання, беруть участь у 

дискусії. Викладач спрямовує обговорення доповідей, ставить 

проблемні запитання, щоб викликати дискусію. Її проводять після 

вивчення певного розділу програми, використовуючи під час 

підготовки до нього тривалі спостереження, матеріали екскурсії, 

результати дослідів, додаткову літературу. Доцільно також 

запрошувати на такі заняття фахівців з проблеми, що обговорюється.  

Лабораторне заняття – форма організації навчання, яку 

проводять за завданням і під керівництвом НПП. Основні дидактичні 

цілі – експериментальне підтвердження вивчених теоретичних 

положень; експериментальна перевірка формул, розрахунків; 

ознайомлення із методикою проведення експериментів, досліджень. 

Під час роботи в студентів формуються уміння спостерігати, 

порівнювати, зіставляти, аналізувати, робити висновки та 

узагальнення, самостійно проводити дослідження, користуватися 

різними прийомами вимірів, оформлювати результати у вигляді 

таблиць, схем, графіків тощо. Водночас у них формуються 

професійні вміння і навички користуватися різними приладами, 

апаратурою, системами та іншими технічними засобами у проведенні 

дослідів. 

Практичне заняття – форма організації навчального процесу, 

під час якої за завданням і під керівництвом педагога студенти 

виконують практичну аудиторну чи позааудиторну роботу з будь-

якого предмета; це один із видів лабораторних робіт у вищій школі. 

Головна мета його полягає у тому, щоб на практиці застосувати 

сформовані раніше вміння і навички, узагальнити й систематизувати 

теоретичні знання, засвоїти елементарні методи дослідницької 

роботи з фізики, хімії, біології тощо. 

Практикум передбачає самостійне виконання практичних і 

лабораторних робіт. Для зручності його проведення студентів 

поділяють на групи. Складають також графік почергового виконання 

ними завдань, спостережень, експериментів. Практикумами заве-

ршують вивчення великих тем курсу, тому їх проводять переважно 

наприкінці семестру. Особливо значну роль практичні заняття мають 
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відіграти у вивченні спеціальних предметів, зміст яких спрямовано 

на формування професійних умінь. 

Основна дидактична мета практичного заняття – закріплення й 

деталізація наукових знань, а головне – формування навичок і вмінь. 

Для проведення практичного заняття викладач готує методичні 

матеріали: тести для виявлення рівня оволодіння необхідними 

теоретичними положеннями; набір практичних завдань різної 

складності для розв'язування їх на занятті та дидактичні засоби. 

Факультатив – навчальний предмет, курс, що вивчається 

студентами за бажанням із метою поглиблення знань (із 

поглибленого вивчення навчальних предметів, із вивчення 

додаткових дисциплін, із вивчення додаткової дисципліни із 

здобуттям спеціальності, міжпредметні). 

Кожен вид залежно від дидактичної мети може бути 

теоретичним, практичним, комбінованим. Відповідно до типу 

факультативу формують групи, добирають форми й методи роботи.  

Екскурсія як форма організації навчання виникла у XVIII – на 

початку XIX ст. На відміну від аудиторного заняття, екскурсія не 

може бути обмежена в часі. Головний її зміст полягає у сприйманні 

предметів і явищ в природній обстановці. Залежно від місця в 

навчальному процесі екскурсії поділяють: а) за відношенням до 

навчальної програми – на програмні та позапрограмні; б) за змістом 

– на тематичні й комбіновані; в) за часом проведення щодо 

матеріалу, який вивчають, – на вступні, поточні й підсумкові; г) 

щодо навчального предмета – на ботанічні, зоологічні, хімічні, 

фізичні та ін. 

У процесі підготовки до екскурсії передусім визначають її 

об'єкт, ознайомлюються із ним, складають план, інструктують 

студентів (як поводитися під час екскурсії, як до неї підготуватися, 

як вести самостійні спостереження і яку виконати роботу). 

Предметний гурток створюють із різних навчальних 

предметів (математики, фізики, хімії, літератури та ін.). Завданням 

предметних гуртків є поглиблення набутих знань, розвиток інтересів 

і здібностей. Окрім систематичних занять, учасників гуртків 

залучають до масових виховних заходів: тематичних вечорів, 

конкурсів, олімпіад, тижнів і місячників знань, випуску стіннівок, 

радіогазет, альманахів. Це сприяє поглибленню знань і підвищує 

інтерес до навчальних предметів не тільки учасників предметних 

гуртків, а й інших студентів. 
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Сутність консультацій полягає у поясненні студентам 

складних для пізнання й осмислення проблем. Передусім у 

консультуванні виникає потреба тоді, коли вони зустрічаються із 

певними труднощами під час самостійного опрацювання 

навчального матеріалу або виконання домашніх завдань. 

Консультуючи, викладач не дає готових відповідей, а спрямовує 

пізнавальну діяльність так, щоб студенти самостійно зрозуміли 

питання, виконали складне завдання. Консультування потребують і 

студенти, які успішно навчаються, намагаються розширити знання у 

певній галузі. Їм радять, яку використати наукову літературу, як її 

опрацьовувати. Це стосується і студентів, які займаються науково-

пошуковою роботою. 

Домашня навчальна робота. Її основним завданням є 

розширення і поглиблення знань, привчання до регулярної 

самостійної навчальної роботи, навчання самоконтролю, виховання 

самостійності, активності, почуття обов'язку та відповідальності. 

До домашніх завдань належать робота з текстом підручника, 

виконання різноманітних вправ, письмових, графічних робіт, 

розв'язування задач. Нерідко рекомендують прочитати статтю у 

науково-популярному виданні, переглянути кінофільм, 

поспілкуватися на відповідну тему з певною особою, поспостерігати 

за природним або побутовим явищем, провести дослід та ін. Не варто 

впродовж тривалого часу пропонувати однотипні завдання. Домашні 

завдання повинні містити елемент новизни, передбачати нові 

варіанти їх виконання. Інколи доцільно давати індивідуальні 

завдання, які допомагають усунути прогалини в знаннях. Таку 

роботу пропонують і сильнішим студентам, щоб підтримувати 

інтерес до певного виду роботи. 

Навчальний час, відведений для самостійної роботи студентів, 

регламентується робочим навчальним планом і повинен становити не 

менше 1/3 та не більше 2/4 загального обсягу навчального часу, 

відведеного для вивчення конкретної дисципліни. 

Індивідуальні заняття є важливою формою організації 

навчального процесу. Вони передбачають створення умов для 

якнайповнішої реалізації творчих можливостей студентів. 

Індивідуальні завдання студент виконує самостійно, викладач надає 

йому лише консультативну допомогу. До таких завдань належать 

реферат, курсова та дипломна роботи.  
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Реферат, як правило, це – короткий письмовий виклад 

основних висновків учення, наукової праці, дослідження, змісту 

книги або огляд друкованих джерел з певної теми. На навчальному 

занятті зміст реферату доповідає його автор. 

Курсова робота є формою комплексного вирішення 

конкретної фахової проблеми і призначена для закріплення, погли-

блення й узагальнення знань, одержаних студентами під час 

навчання. Тематика курсових робіт має відповідати програмі 

навчальної дисципліни і практичним потребам конкретного фаху. 

Студент виконує її під керівництвом найбільш кваліфікованого 

викладача і захищає перед комісією у складі двох-трьох викладачів 

кафедри за участю керівника курсової роботи. 

Дипломну роботу студент виконує на завершальному етапі 

навчання. Вона передбачає розширення, поглиблення теоретичних 

знань, закріплення практичних умінь, навичок із спеціальності, 

застосування їх під час вирішення конкретних проблем виробництва. 

Виконуючи дипломну роботу, студент опановує методику дослідно-

експериментальної роботи. Керують написанням дипломної роботи 

професори і доценти ВНЗ, висококваліфіковані спеціалісти 

виробництва. Захист проходить на засіданні державної комісії. 

Часто підготовка рефератів, курсових, дипломних робіт 

спонукає до значно глибших і більш системних наукових пошуків, є 

своєрідною спробою до подальшої наукової роботи.  

Навчальна конференція також є організаційною формою 

навчання, яка забезпечує педагогічну взаємодію викладача і 

студента. Вона спрямована на розширення, закріплення та 

вдосконалення знань. Підготовка до конференції починається з 

визначення теми, добору питань, які розкривають обрану тему. 

Головне в конференції – вільне, відверте обговорення проблемних 

питань. Конференція за своїми особливостями близька до семінару, є 

його розвитком, тому методика її проведення подібна до методики 

проведення семінарів. 

У процесі навчання використовують ігрові методи. Гру в 

освітньому процесі розглядають як довільну, внутрішньо мотивовану 

діяльність, що передбачає гнучкість у розв'язанні питання про те, як 

використовувати той чи інший предмет, звертаючись до свого 

минулого, орієнтуючи себе до сьогодення й прогнозу майбутнього. В 

інноваційних іграх використовують найрізноманітніші засоби й 

методи роботи. 
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Дідові ігри – найскладніша форма ігрових занять, під час яких 

імітують колективну професійну діяльність. Вони мають значні 

дидактичні можливості, оскільки забезпечують закріплення й 

комплексне застосування знань, здобутих під час вивчення різних 

дисциплін (інтеграційна роль ігор); формування чіткої уяви про 

професійну діяльність з обраної спеціальності; розвиток навичок 

ефективного управління реальними процесами. 

Професійні ігри призначені для розвитку творчого мислення, 

формування практичних навичок та вмінь, вироблення 

індивідуального стилю спілкування й поведінки під час 

колективного розв'язання завдань. Вони певною мірою відображають 

репетицію елементів професійної діяльності. 

Соціально-психологічний тренінг розглядають як своєрідний 

спосіб формування знань та окремих навичок у сфері спілкування, 

форм їхньої відповідної корекції через групову практику 

психологічного впливу, що заснована на активних методах групової 

роботи. 

Дидактична мета другої групи – організаційних форм 

практичної підготовки – формування у студентів професійних 

навичок, практичних умінь, необхідних для виконання завдань. 

До третьої групи – організаційних форм самостійної роботи 

– належить робота з друкованими джерелами (підручниками, 

навчальними посібниками, інструкціями, настановами, самостійне 

вправляння, самостійне вивчення певних питань, участь у роботі 

гуртків, експериментально-дослідницька робота, самостійний 

перегляд телепередач, тематичних кінофільмів, прослуховування 

радіопередач та ін. 

Мета самостійної роботи студентів – самостійне вивчення, 

закріплення й поглиблення раніше здобутих і нових знань, набування 

практичних навичок і умінь.  

Дидактичні цілі самостійної роботи: 

■ закріплення, поглиблення, розширення й систематизація 

знань, здобутих під час аудиторних занять; 

■ самостійне оволодіння новим навчальним матеріалом; 

■ формування професійних навичок і вмінь; 

■ формування вмінь і навичок самостійної розумової праці; 

■ розвиток самостійності мислення, творчого підходу до 

розв'язання поставлених завдань; самоосвіта.  
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До четвертої групи – організаційних форм контрольних 

заходів – належать іспити (заліки), модульний контроль, контрольні 

роботи, контрольна перевірка оволодіння професійними знаннями, 

навичками і вміннями з різних предметів, розв'язання 

кваліфікаційних завдань, захист. 

 

3. 3. Методика викладання лекції у вищій школі 
Значне місце у підготовці фахівців з вищою освітою належить 

лекціям.  

Лекція (лат. lectio – читання) – систематичне, наукове і 

послідовне викладення навчального матеріалу, будь-якого питання, 

теми, розділу, предмету, методів науки. Слово «лекція» латинського 

походження і в перекладі українською мовою означає «читання». 

Традиції викладання матеріалу через дослівне читання раніше 

написаного тексту (конспекту) припадає на університети 

Середньовіччя. І сьогодні, наприклад, в Англії вважають 

обов'язковим, щоб професор університету приходив на заняття з 

текстом лекції і користувався ним, викладаючи матеріал.  

В інших країнах ця традиція втратила своє значення, і поняття 

«лекція» означає не тільки читання раніше підготовленого тексту, а 

радше специфічний метод чи форму (за різними класифікаціями) 

вивчення матеріалу.  

Мета лекції полягає у допомозі студентам оволодіти методами 

самостійної роботи з підручниками, посібниками, першоджерелами. 

Провідна роль лекції у викладанні навчальних дисциплін пов'язана з 

їх змістовим аспектом, організаційними засадами та методичними 

особливостями. Основний зміст лекції складають центральні 

методологічні, теоретичні й практичні проблеми. Розкривають у 

лекції не всі питання теми, а найважливіші, найсуттєвіші, що 

вимагають наукового обґрунтування. 

Лекції бувають навчальними (одна з основних форм 

навчального процесу й один з основних методів викладання у ВНЗ) і 

публічними (одна із основних форм пропаганди й поширювання 

політичних і наукових знань).  

Варто зазначити, що лекція потребує відповідного голосового 

оформлення; відпрацювання міміки й жестів, репетиції (перед 

дзеркалом і з магнітофоном) із хронометруванням часу всієї лекції та 

окремих її частин. 
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Науково-педагогічному працівникові відомо, що за своєю 

дидактичною сутністю лекція постає і як а) організаційна форма 

навчання – специфічний спосіб взаємодії викладача і студента, у 

межах якого реалізують різноманітний зміст і різні методи 

викладання;  і як б) метод – викладання навчального матеріалу в 

систематичній та послідовній формі. 

Розвиток лекційної форми від класичної інформаційної до 

лекції проблемного характеру (лекція-діалог, лекція-прес-

конференція тощо) відтворює реальні форми взаємодії викладача і 

студента, які обговорюють теоретичні питання. 

За допомогою таких лекцій педагог закладає перехід від 

простої передачі інформації до активного засвоєння змісту навчання 

із залученням механізмів теоретичного мислення і всієї структури 

психічних функцій. У цьому процесі зростає роль діалогічної 

взаємодії і спілкування під час лекції, посилюється значення 

соціального контексту у формуванні професійно важливих якостей 

особистості майбутнього спеціаліста. 

Педагоги зобов'язані домогтися практичного втілення низки 

вимог, що характеризують сучасну ефективну лекцію як 

організовану форму, активний метод і психологічну технологію 

спільної освітньої діяльності зі студентами: 

■ високий науково-теоретичний і соціально-культурний рівень 

лекції; 

■ триланкова структура кожної лекції: вступ (завдання і план 

роботи), основна частина (дедуктивна або індуктивна побудова 

змістового викладу) і висновки (підсумки, узагальнення, 

рекомендації); 

■ жвава і цікава подача змісту лекції, що посилюється чіткістю 

вимови, граматичною та стилістичною правильністю живого 

мовлення лектора, а також умілим використанням допоміжних 

засобів – інтонації, міміки, жестів; 

■ повідомлення на лекції не лише теоретичних знань (теорії, 

закони, закономірності, поняття тощо), а й соціально-унормованої 

(плани, проекти, програми, технології, методики) та культурно-

ціннісної інформації (ідеї, ідеали, переконання, оцінки, вірування, 

мотиви та ін.); 

■ економне використання лекційного часу завдяки вибору 

оптимального темпу викладення освітнього змісту, підготовки 

проблемних запитань студентам задля налагодження оперативного 
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зворотного зв'язку, щоб бачити, як відбувається процес розуміння у 

студентській аудиторії;  

■ широке застосування графічно-символічних засобів (моделі, 

схеми, таблиці, креслення, символи, графіки, формули) для 

підтвердження чи спростування будь-якої значущої теоретичної 

засади або повного методологічного положення; 

■ професійна робота з психоемоційним настроєм аудиторії. 

Будь-яку лекцію готують і проводять відповідно до основних 

дидактичних принципів: науковості; системності і систематичності; 

наочності; формування пізнавальної активності слухачів; групового 

й індивідуального підходу; навчання на високому рівні складності; 

міцності оволодіння знаннями, навичками і вміннями. 

Основна мета лекції – дати систематизовані основи наукових 

знань із навчальної дисципліни, розкрити стан і перспективи 

прогресу в конкретній галузі науки і техніки, сконцентрувати увагу 

на найбільш складних і вузлових питаннях. Добре підготовлена й 

прочитана лекція активізує пізнавальну діяльність слухачів, спонукає 

до роздумів над проблемами, що їх висуває та чи інша наука, до 

пошуку відповідей на запитання, які виникають, а також формує у 

них творче мислення. 

Можливе проведення окремих лекцій з проблем, які 

стосуються конкретної навчальної дисципліни, але не охоплені 

робочою навчальною програмою. Такі лекції проводять провідні 

вчені або фахівці для студентів і працівників ВНЗ в окремо наданий 

час. 

Структура академічної лекції. На початку лекції викладач 

має усно повідомити тему й мотивувати її значення; чітко 

сформулювати мету й завдання лекції; дати змогу студентам 

записати тему, план і літературу (з анотаціями й завданнями).  

Вступна частина – план – основні питання лекції, зв'язок з 

попередньою лекцією, ознайомлення з темою; викладення основних 

положень з акцентованими висновками за кожним окремо; підбиття 

підсумків – загальний висновок. Лекцію потрібно читати зрозумілою 

для студентів мовою, незнайомі слова і терміни роз'яснювати, не 

варто перенасичувати лекцію наукоподібними термінами й модними 

іноземними словами. Текст лекції має бути логічним, простим і 

зрозумілим. 

Будь-який вид лекції є носієм певних функцій навчання. 
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Освітня функція лекції забезпечує можливості для оволодіння 

змістом навчального матеріалу на рівні історичного досвіду й 

ознайомлення з новими досягненнями науки, усвідомлення 

перспективи подальшого розвитку наукових пошуків у відповідних 

галузях, а також розкриття можливостей використання конкретних 

знань у професійній діяльності. Одночасно лекція допомагає 

студентам ознайомитися з літературою, тенденціями наукових 

пошуків учених, науковими школами, привести наукову інформацію 

в систему. 

Розвивальна функція зумовлена необхідністю забезпечити 

оптимальні умови для інтелектуального розвитку особистості через 

залучення її в активну розумову діяльність. Розвиток і навчання – 

взаємопов'язані процеси. Розумовий розвиток – передумова 

успішності навчання, але й навчання, зі свого боку, сприяє 

розвиткові. 

У процесі здобування інформації значна її кількість випадає з 

пам'яті. Важливо, що залишиться. Суттєво, аби був певний поступ в 

інтелектуальному розвитку. Тому на лекції треба вдаватися до таких 

прийомів, які б спонукали кожного студента до активного мислення 

у всіх його виявах. 

Виховна функція лекції дає змогу формувати в майбутніх 

фахівців морально-духовні якості через зміст навчального матеріалу 

й налаштування студентів на конкретну пізнавальну діяльність. Зміст 

матеріалу має сприяти формуванню наукового світогляду, соціальної 

зрілості, громадянської відповідальності, естетичних почуттів і 

естетичної культури, працелюбності. На кожному занятті (передусім 

лекції) потрібно створити оптимальні умови для розв'язання 

мікрозавдань морального, розумового, трудового, естетичного і 

фізичного виховання. 

Організуюча функція особливо важлива з погляду мобілізації 

студентів на навчальну діяльність. На лекції студент має отримувати 

психолого-педагогічне спрямування для організації усіх ланок своєї 

діяльності. 

Мотиваційна функція лекції полягає у спонуканні студентів 

до навчальної самостійної діяльності щодо оволодіння професійними 

знаннями, навичками і вміннями, до постійного пошуку нових знань, 

до професійної та громадської активності, розвитку і формування 

позитивних інтересів та ін. 
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Гедоністична функція полягає у тому, що вона має викликати 

позитивні емоції, естетичну насолоду від процесу здобуття знань і 

змісту лекційного матеріалу, спілкування з лектором і загалом 

викликати задоволення. 

На кожній лекції педагог має дбати про створення 

оптимальних умов для реалізації зазначених функцій. Наприклад, 

вивчаючи тему «Розвиток і формування особистості», безпосередньо 

в лекції з погляду освітньої функції необхідно ознайомити студентів 

з науковими поняттями «людина», «особистість», 

«індивідуальність», «розвиток», «спадковість», «види розвитку»; 

розкрити сутність різних поглядів на питання про місце, роль 

біологічних і соціальних чинників, що впливають на розвиток; 

продемонструвати новітні наукові тенденції у розв'язанні складних 

проблем фізичного, психічного, соціального розвитку, їхню 

значущість для розв'язання виховних завдань. 

Загально-дидактичні вимоги до лекції у вищій школі. По-

перше, зміст лекції має відповідати робочій навчальній програмі, 

відображати найновіші досягнення науки, висвітлювати перспективи 

подальшого розвитку наукових пошуків. 

По-друге, у лекції мають реалізовуватися вимоги загально 

дидактичних принципів навчання: науковості, систематичності й 

послідовності, свідомості, активності й самостійності, наочності, 

зв'язку змісту навчального матеріалу з професійною діяльністю, 

доступності, емоційності. 

По-третє, потрібно забезпечити логічно-доцільну структуру 

лекції відповідно до змісту навчального матеріалу. 

По-четверте, лекція має сприяти активізації мисленнєвої 

діяльності студентів задля їх інтелектуального розвитку. 

По-п'яте, у лекції доцільно виокремлювати певні компоненти 

змісту для самостійного опрацювання студентами з належним 

методичним забезпеченням. 

Педагог має завчасно підготувати новий текст лекції, постійно 

удосконалювати, поліпшувати її, доповнювати, додавати новий 

матеріал, проектувати перебіг. Однією з важливих вимог лекції є її 

емоційність. Раціональний та емоційний компоненти мають бути 

збалансованими. Необхідно враховувати особливості студентської 

аудиторії. Таку саму лекцію треба подавати по-різному залежно від 

профілю ВНЗ, факультету, курсу, форми навчання. Особливо уважно 

треба ставитися до читання лекцій першокурсникам, ураховувати їх 
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недостатню адаптованість. Певна специфіка властива й викладенню 

лекцій студентам заочної форми навчання. Не варто викладати 

матеріал дослівно до писаного тексту. Живе, імпровізоване усне 

мовлення студенти сприймають і засвоюють набагато легше, ніж 

письмове, книжне. Лекція має бути літературно правильною, 

виразною, простою, образною, доступною; стиль – лаконічним, 

конкретизованим, предметним. 

Психолого-педагогічні вимоги до проведення лекції у вищій 

школі. Підготовлений текст лекції є лише матеріалом до неї. Якщо 

викладач читає текст у кімнаті без слухачів, то й це ще не лекція. 

Лекцією є академічне дійство, у якому беруть участь педагог і 

студенти. Методика і техніка проведення лекції потребують 

розв'язання багатьох різноманітних питань. 

Психолого-педагогічні аспекти, які окреслюють методику і 

техніку оптимальності лекційного дійства: 

■ педагог має володіти технікою організації студентів на 

оптимальну діяльність на лекції; 

■ неабияке значення має зовнішність викладача: одяг, взуття, 

зачіска, біжутерія тощо. Викладач постійно має тримати себе на рівні 

належної культури в одязі, зовнішності, використанні додаткових 

атрибутів, бути взірцем для студентів; 

■ перед початком лекції важливо сконцентрувати увагу 

студентів на сприйнятті навчального матеріалу. Цікаві запитання 

сприяють гальмуванню нервових збуджень у корі головного мозку 

від попередніх подразників і допомагають думати в бажаному 

напрямі. Доцільно також вдаватися до актуалізації опорних знань, які 

є передумовою розуміння нового навчального матеріалу лекції; 

■ необхідно чітко сформулювати тему лекції, визначити мету, 

вказати (якщо це можливо) професійну спрямованість навчального 

матеріалу; ознайомити з основними питаннями, які буде розглянуто; 

надати студентам список наукової літератури з коментарями про 

методику використання джерел; 

■ ефективність лекції як методу навчання значно зростає, коли 

педагог використовує опорні сигнали: малюнки, таблиці, схеми, 

специфічні вправи, ключові слова; 

■ важливим чинником, який впливає на ефективність лекції, є 

мовна культура педагога. Щодо цього потрібно виокремити кілька 

аспектів. 
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Перший – стилістичні особливості мовлення. Традиційно 

виокремлюють низку функціональних стилів: художній, офіційно-

діловий, газетно-публіцистичний, науковий, рольовий. Для 

академічної лекції характерними мають бути науковий і розмовний 

стилі. Водночас у мовленні лектора можуть бути елементи і 

публіцистичного, і художнього стилів. 

Другий – правильність мовлення. Правильність мовлення 

визначають за його відповідністю мовним нормам. Тому будь-яке 

порушення цих норм зумовлює внутрішній опір аудиторії, знижує 

авторитет лектора. Чітке дотримання мовних норм – складова 

педагогічної культури викладача. 

Третій – багатство мови. Мова педагога-лектора, який 

досконало нею володіє, вирізняється оригінальністю, 

різноманітністю, гнучкістю, лексичним багатством, умінням вільно 

користуватися усіма її ресурсами, мелодійністю, тональністю. 

Багатство мови – показник високої загальної культури лектора, його 

ерудиції, досвіду. 

Четвертий – лаконічність. Важливо дбати про зрозумілість, 

стиль – стислий, виразний, уникати багатослів'я, за яким важко 

побачити, відчути головну думку. Необхідно прагнути зрозумілості 

мовлення. Точність, виразність мовлення залежить передусім від 

того, наскільки глибоко і ґрунтовно педагог засвоїв матеріал своєї 

лекції.  

П'ятий – емоційність мовлення. Як уже йшлося, академічну 

лекцію не треба позбавляти експресивності. Експресія – виразність, 

підкреслене виявлення почуттів, переживань. Експресивна мова 

лектора викликає певні емоції у студентів і надає мовленню 

емоційності, виразності, спонукає до емоційного збудження слухачів. 

Шостий – володіння технікою мовлення. По-перше, педагог має 

досконало знати побудову голосового апарата, фізіологічні 

особливості його функціонування, догляд за ним. По-друге, 

розрізняти типи дихання (фізіологічне і фонаційне) та види дихання 

(ключичне, реберне, діафрагмальне). По-третє, володіти технікою 

дихання. По-четверте, уміти структурувати текст, робити наголоси 

(орфографічний, логічний), розрізняти мовленнєві паузи 

(психологічну, логічну, гастрольну, повітряну). 

Сьомий – у процесі читання лекції необхідно дбати, щоб 

«політ» голосу лектора поширювався на всю аудиторію. Звуки мають 

«летіти» на рівні голів студентів. Якщо їх політ здійснюватиметься 
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на рівні робочих столів, їх «зупинятимуть» меблі; вище – 

губитимуться десь під стелею. 

Восьмий – сила і тональність голосу, яка часто залежить від 

кількості студентів в аудиторії. Упродовж лекції сила і тональність 

мають змінюватися. З метою акцентування уваги студентів на 

важливості окремих наукових положень силу голосу необхідно 

збільшувати, тональність змінювати. Монотонність мовлення 

лектора стомлює студентів, відволікає їхню увагу. 

Дев'ятий – місце педагога в аудиторії, коли він читає лекцію. 

Можна спостерігати випадки, коли лектор під час читання лекції 

поважною ходою рухається по аудиторії і ніби сам із собою 

розмірковує про певні явища чи проблеми. У такому випадку увага 

студентів рухається за джерелом інформації. Це веде до розсіювання 

уваги, до втоми. Педагог має перебувати перед студентами у колі 

уваги (кафедра, дошка). Лише іноді, коли студенти перемальовують 

схему, таблицю, можна пройтися між рядами столів, щоб 

проконтролювати їхню роботу. 

Читаючи лекцію, викладач має охоплювати поглядом усю 

аудиторію, психологічно тримати її в стані розумової діяльності, час 

від часу концентруючи увагу на окремих слухачах. Не можна, щоби 

викладач, читаючи лекцію, був захоплений лише своєю персоною, 

очі спрямовані у вікно або в якусь частину аудиторії. 

З погляду ефективності навчального процесу у вищій школі всі 

студенти мають вести конспективні записи змісту лекцій. У процесі 

конспектування студент слухає, записує, аналізує, у результаті чого 

працює слухова, зорова, моторна, оперативна пам'ять. Така 

послідовність забезпечує систематичність опрацювання навчального 

курсу, сприяє не лише міцності знань, а й впливає на формування 

професійної культури майбутнього фахівця. 

Опрацьовуючи зміст теми, варто розкрити сутність основних 

питань, особливо тих, які є складними для самостійного розуміння і 

зміст яких недостатньо розкритий у навчальних посібниках, а решту 

пропонувати для самостійного вивчення. Потрібно рекомендувати 

залишити певну кількість сторінок у зошиті для записів результатів 

самостійної праці; дати методичні поради, де віднайти необхідну 

інформацію, як її опрацювати, на що звернути особливу увагу. 

Академічна лекція має містити не лише інформаційний, 

змістовий потенціал, а й соціально-педагогічний, що вимагає від 

викладача високої педагогічної культури і професійної майстерності. 
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Основи методичної побудови різних видів лекцій. Уже йшлося 

про те, що в педагогічній практиці вищої школи використовують такі 

певні види лекцій, за допомогою яких викладач закладає перехід від 

простого передавання інформації до активного засвоєння змісту 

навчання із залученням механізмів теоретичного мислення і всієї 

структури психічних функцій. 

Вступна лекція має ознайомити з предметом науки, розкрити 

специфіку вивчення суспільного життя. Слухачу не відразу вдається 

розпізнати відмінність між різними науками в підході до однієї й тієї 

ж проблеми, наприклад, до проблеми національної освіти тощо. Саме 

завдяки лекції він може відразу зрозуміти, як і в якому аспекті цю 

проблему вивчає та чи інша наука. Вступна лекція також відкриває 

перед слухачами загальну перспективу вивчення науки, акцентує на 

основних проблемах, які вивчатимуть студенти, показує значення 

науки і створює необхідний психологічний настрій, формує 

психологічну готовність до глибокого вивчення. Їй властиві 

проблемно-пошуковий та пошуково-інформаційний характер. 

Оглядові лекції зазвичай використовують для узагальнення і 

систематизації знань матеріалу великих обсягів і значної складності, 

насамперед для студентів заочної форми навчання, коли необхідно 

об'єднати кілька тем. Тоді матеріал подають оглядово, акцентуючи 

на найважливіших аспектах. Педагог оглядово охоплює усі теми, 

проте акцентує увагу на складних питаннях і деякі з них подає 

детально. Він ніби формує основу навчального матеріалу. 

Настановчі лекції використовують для формування знань із 

підходів, принципів, умов, форм, методів та особливостей 

самостійної і під керівництвом педагога діяльності студентів щодо 

вивчення навчальної дисципліни чи практичної діяльності 

(практика). Настановчі лекції найчастіше проводять зі студентами 

заочної та дистанційної форм навчання. Вивчення кожного предмета 

для студентів цих форм навчання треба починати з настановчої 

лекції. 

Підсумкова лекція – вид лекції, який використовують 

наприкінці вивчення навчальної дисципліни, блоку навчальних 

дисциплін, курсу тощо з метою підбиття підсумків щодо аналізу 

діяльності студентів; глибини й широти отриманих знань, навичок і 

вмінь, розкриття шляхів утілення їх у життя. Її читають наприкінці 

вивчення предмета, курсу, модуля, розділу. 
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Інформаційна (тематична) лекція. Історично 

сформувавшись як засіб передавання готових знань через 

монологічну форму спілкування, інформаційна лекція під впливом 

змісту навчання змінюється і розвивається, не може залишатися 

незмінною. 

Проблемна лекція є формою спільної діяльності викладача і 

студентів, які об'єднали свої зусилля на досягнення цілей загального 

і професійного розвитку особистості спеціаліста. На відміну від 

змісту інформаційної лекції (його розкриває викладач, і він відомий 

від початку та підлягає лише запам'ятовуванню), матеріал 

проблемної лекції, нове знання педагог розкриває у процесі 

розв'язання суперечливих завдань. 

На проблемній лекції мислення студентів залучають за 

допомогою створення проблемної ситуації ще до того, як вони 

отримали необхідну інформацію, яка є для них новим знанням, 

наприклад, про спосіб розв'язання того чи іншого завдання. У 

традиційному навчанні діють навпаки – спочатку дають знання, 

спосіб чи алгоритм розв'язання, а потім уже приклади, на яких можна 

потренуватися у застосуванні цього способу. 

Будь-яка проблемна ситуація має певну структуру, основними 

елементами якої є постановка навчальної проблеми, виявлення в ній 

протиріччя і формулювання гіпотез, доведення правильності або 

хибності гіпотез, відповідь, розв'язання. У процесі проблемного 

навчання спочатку може виникнути така проблемна ситуація, коли 

студент зустрічається з протиріччям, але не усвідомлює цього. 

Послідовна зміна структурних компонентів проблеми характеризує 

процес її створення і розв'язання під час занять. 

Навчальна проблема може мати вигляд теоретичного чи 

практичного запитання, яке потребує відповіді. Її сутність – у 

суперечності між наявними знаннями студентів і новими для них 

фактами, явищами, для пізнання яких наявних знань недостатньо. 

Студенти повинні усвідомлювати цю суперечність і чітко уявляти 

необхідність її розв'язання. 

Лекція-візуалізація передбачає зв'язне, розгорнуте 

коментування підготовлених візуальних матеріалів, які повністю 

розкривають її тему. Ці матеріали мають забезпечувати 

систематизацію знань студентів, надання нової інформації, створення 

проблемних ситуацій, можливості їх розв'язання.  
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Лекція вдвох (на двох). Моделюють реальну професійну 

ситуацію обговорення теоретичних питань з різних поглядів у 

викладенні двох фахівців, н-д, представників двох наукових шкіл, 

теоретика і практика, прихильника чи противника певної проблеми. 

Діалог педагога між собою має демонструвати культуру спільного 

пошуку розв'язання проблемної ситуації, залучати до спілкування 

студентів, які задають запитання, висловлюють свої погляди, 

формують власне ставлення до суті проблеми, емоційно 

відгукуються на те, що відбувається. 

Лекція із запланованими помилками розвиває у студентів 

уміння оперативно аналізувати професійні ситуації, виступаючи в 

ролі експертів, опонентів, рецензентів; знаходити неправильну або 

неточну інформацію. Підготовка педагога полягає у тому, щоб 

закласти в її зміст певну кількість помилок змістового, методичного 

або поведінкового характеру. Список помилок подають слухачам 

наприкінці лекції. Лектор добирає помилки таким чином, щоб вони 

були ретельно «замасковані» і їх важко було помітити. Це вимагає 

спеціальної праці викладача з темою, високого рівня володіння 

матеріалом і лекторської майстерності. Завдання студентів у тому, 

щоб під час лекції знайти помилки і назвати їх наприкінці заняття. 

На аналіз помилок (під час якого дають правильні відповіді на 

запитання) дають 10-15 хвилин. 

Лекція-прес-конференція виникла під впливом необхідності 

відображення в навчальному процесі особливостей діяльності 

фахівців із науково-технічної пропаганди. Назвавши тему лекції, 

викладач просить студентів письмово задати йому запитання з цієї 

теми. Кожний студент повинен упродовж 2-3 хв. сформувати 

найцікавіші запитання, написати на папері й передати педагогу. 

Лектор протягом 3-5 хв. класифікує запитання за змістом і починає 

читати лекцію. Викладає матеріал не як відповіді на кожне запитання 

окремо, а у вигляді розкриття теми, у процесі якого формуються 

відповідні відповіді. Завершуючи лекцію, викладач робить 

підсумкову оцінку запитань. Основна мета лекції-прес-конференції 

наприкінці теми чи розділу – підсумок лекційної роботи. 

Методика розробки і викладання лекції. Для розробки будь-

якої лекції використовують певну сукупність методів: 

■ дедуктивний метод – виклад матеріалу від загального до 

часткового, коли ми імітуємо відповідні висновки й заохочуємо 

аудиторію зробити шлях пізнання часткового через загальне. Однак 
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застосування цього методу ефективне в тому разі, якщо воно 

поєднується з іншими, насамперед з індуктивним. 

■ індуктивний метод – рух думки від часткового до 

загального, від знання одиничних чи часткових факторів до 

загальних правил, узагальнень.  

■ метод аналогії (схожість, паралель, подібність). 

Використовуючи цей метод, ми не просто згадуємо про схожість 

будь-якого явища, а й допомагаємо слухачам зробити аналогічний 

висновок, який можна сформувати так: якщо два явища подібні в 

одному чи кількох аспектах, вони, можливо, схожі в інших. У 

давньогрецькій мові термін «аналогія» означає відповідність. В усіх 

підручниках логіки підкреслено ймовірний, приблизний характер 

розумового висновку за аналогією. Вона перебуває ніби нижче від 

індуктивного методу й має допоміжний характер. 

■ метод контрасту передбачає використання протилежних 

(контрастних) аргументів і фактів у процесі викладення лекції. 

■ метод концентрації полягає у тому, що виклад будують 

навколо одного центру, яким є поставлена проблема. У процесі 

лекції викладач тримає її в полі зору, повертається до неї, поступово 

заглиблюючись і розвиваючи висунуте положення. 

■ метод ступінчатості – викладач розкриває проблематику 

теми, переходячи від однієї частини до іншої. 

■ історичний (хронологічний) метод викладу матеріалу. 

■ просторовий метод допомагає подати факти і події наочно, 

у їхній динаміці та взаємодії. Використовуючи його, лектор 

стимулює слухача до створення уявних картин, використовує окремі 

фрагменти опису деяких фактів чи явищ, наукових досліджень у 

ширшому плані.  

Під час лекції, залежно від теми, цільової установки і складу 

аудиторії можна використовувати такі методи викладу матеріалу: 

■ проблемний метод передбачає активізацію мислення 

слухачів у процесі читання лекції через постановку проблем, які 

треба розв'язати. Розв'язуючи їх у взаємодії з педагогом, аудиторія 

формулює теоретичні узагальнення, робить висновки. Теоретична 

основа проблемного викладу – положення про те, що найкраще 

людина розвивається інтелектуально за умов подолання труднощів у 

процесі самостійного розв'язання мислительних завдань.  
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■ метод монологу полягає у монологічному викладенні 

матеріалу, студенти в обговоренні можуть участі не брати. Викладач 

сам подає навчальну інформацію через монолог. 

■ монологічно-проблемний метод полягає в поданні 

навчального матеріалу через розв'язання проблемних ситуацій у 

монолозі педагога, тобто лектор сам висуває, розкриває і розв'язує 

проблемні ситуації. 

■ пошуково-показовий метод – поєднання монологічного 

викладення з демонстрацією логіко-психологічних особливостей. 

Лектор пояснює методику пошуку, шлях наукового пізнання. Тому 

слухач, стежачи за його думкою, засвоює зразок наукового пошуку. 

■ метод діалогічного викладу полягає у тому, що викладач, 

пояснюючи матеріал, залучає студентів до процесу не тільки пошуку 

розв'язання, а й формування проблем. Це складний метод, тісно 

пов'язаний з розвитком особистості, бо навчає розумових дій, 

виховує творчість. У результаті критичного осмислення студент 

вчиться «бачити» проблеми, задавати проблемні запитання, 

виховувати почуття проблемної ситуації. 

■ метод візуалізації – згортання змісту та різних видів 

інформації в наочні образи. Ці образи, їх сприйняття, можна 

розгорнути і зробити фундаментом адекватних розумових та 

практичних дій. Сьогодні для підвищення ефективності процесу 

навчання у ВНЗ дедалі частіше застосовують так звані активні 

методи. Вони допомагають «розкріпачити» свідомість, активізувати 

інтелектуальний і розумовий потенціал особистості, набути 

необхідних практичних навичок і вмінь. 

Активними методами навчання можна назвати ті, що ставлять 

студентів у становище активних учасників процесу навчання; 

дозволяють значно підвищити ефективність використання 

навчального часу; забезпечують реальний зріст знань, навичок і 

вмінь; формують соціально-ціннісні позиції, необхідні для 

психологічних якостей, акмеологічних інваріантів і практичного 

досвіду. 

Щоби лекція пройшла успішно й зацікавила студентів, дала 

ефективні результати, потрібна наполеглива попередня робота. Тому 

в діяльності викладача чималу роль відіграє підготовчий етап, який 

умовно розділяють на кілька елементів чи фрагментів: 

■ формулювання теми; 

■ визначення основної мети, цілі заняття; 
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■ складання попереднього плану. План складають поступово. 

Спершу викладач окреслює загальні положення. У процесі вивчення 

відповідної літератури та її осмислення корегує і конкретизує план. 

Модель попереднього плану може мати такий вигляд: виокремлення 

логічного центру лекції – провідної, основної ідеї, вираженої у 

вигляді гіпотези – основи лекції. Далі – вступна частина, яка 

актуалізує увагу слухачів; розвиток теми у вигляді основних 

положень, підкріплених відповідними аргументами і, нарешті, 

висновки; 

■ добір і вивчення відповідної літератури. Вивчення 

літературних джерел і керівних документів має бути ґрунтовним, а 

не поверховим. Знання матеріалу лекції свідчить про глибину і 

всебічну компетентність у галузі, яку розглядають. Тому необхідно 

опрацювати всю основну літературу з цієї проблеми; 

■ складання розгорнутого плану (план-проспект) має бути 

оригінальним. Особливо важливе значення в процесі планування 

лекції має добір матеріалу – від цього значною мірою залежатиме й 

успіх лекції, і вплив, який вона матиме на слухачів; 

■ збір матеріалу з різноманітних джерел у вигляді записів і 

вирізок можна розподілити за тематичними папками разом з планами 

і текстами лекцій. Водночас педагог веде картотеку прочитаних книг, 

журналів, матеріал з яких можна використати в лекції. 

У процесі підготовчого періоду основне завдання полягає у 

тому, щоб передбачити відповідний обсяг теоретичних питань і чітко 

визначити завершальний шлях досягнення цієї мети, створити 

модель, яка була б завершеним цілим. 

Наступний етап у роботі викладача – виклад змісту лекції, який 

можна поділити на кілька фрагментів: 

■ вступ; 

■ виклад матеріалу основного змісту; 

■ підсумкова частина. 

Вступ має бути коротким і чітким, від 5 до 10 хвилин. 

Викладач зосереджує увагу студентів на проблемі, основній ідеї 

лекції, меті, дає коротку характеристику проблемі, розкриває її 

актуальність і значущість (теоретичну, практичну), стан висвітлення 

і розв’язання питань, вказує на рекомендований список літератури, 

який розкриває проблему. Вдалий вступ – значна частина успіху 

викладача. Він може починати заняття й з опису будь-якого 
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незвичайного епізоду, явища, факту, які стосуються теми лекції, чим 

збуджує інтерес у студентів. 

В основній частині заняття викладають матеріал з основних 

питань лекції. Використовують доведення, факти, аналіз понять, 

категорій, висвітлення подій, аргументів, демонстрацію дослідів, 

слайдів, характеристику різних поглядів, зв'язок із практикою, 

сферою застосування здобутих знань тощо. 

Останній етап викладу матеріалу – підсумкова частина. Вона 

має бути такою ж короткою, як вступ. Початок і завершення лекції – 

найважливіші для будь-якого виду лекції. Закінчувати лекцію треба 

так само рішуче, як і розпочинати. Затягування викладення, 

перевищення регламенту порушує структурні вимоги до лекції. 

Основна мета завершальної частини – підсумок висловленого в 

лекції матеріалу, закріплення і підсилення вражень, викладених у 

процесі заняття, відповіді на запитання, формулювання студентам 

завдань для самостійної роботи, стимулювання слухачів до 

ґрунтовнішого вивчення проблеми тощо. 

Отже, у системі навчання лекції належить провідне місце. Вона 

вводить студентів у світ знань, полегшує засвоєння найскладніших 

теоретичних проблем, допомагає науково аналізувати сучасну 

соціальну дійсність, має емоційний вплив і стимулює творче 

мислення слухача. 

Підготовка лекційного заняття. У процесі підготовки до 

академічної лекції слід дотримуватися такої послідовності: 

■ ознайомлення з навчальним планом спеціальності, щоб 

визначити місце навчальної дисципліни у системі всіх дисциплін; 

■ вивчення програми для ознайомлення з логікою побудови 

навчального курсу, змістом лекційних, практичних і лабораторних 

занять; 

■ ознайомлення з підручниками і навчальними посібниками з 

предмета, з'ясування, у якому обсязі в них розкрито зміст 

навчального матеріалу щодо вимог програми, де міститься 

найновіша інформація з проблем навчальної дисципліни; 

■ виокремлення дидактичного матеріалу щодо вимог 

конкретної теми з урахуванням інтелектуальних можливостей 

студентів; 

■ ознайомлення з новими науковими поняттями, термінами, 

їхньою етимологією; 
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■ добір і систематизація методів, засобів, прийомів, прикладів, 

які буде використано в лекції; 

■ підготовка текстового варіанта лекції. Потребує особливої 

уваги й ретельності, не слід дублювати базовий підручник чи 

навчальний посібник. Такий підхід лише дискредитує викладача, 

психологічно знижує у студентів зацікавлення.  

За обсягом текст лекції, що триватиме дві академічні години, 

має бути 20-24 сторінки.  

Структура лекції:  

■ визначення теми і питань, які розглядатимуть; список 

рекомендованої літератури, навчальна мета лекції; виклад змісту 

навчального матеріалу; загальні висновки; 

■ опрацювання відредагованого дидактичного матеріалу 

лекції. Для початківця корисним є аудіо-, а ще краще – відеозапис, 

який дає змогу внести корективи щодо змісту, темпу, ритму; 

■ перенесення змісту лекції на каталожні картки у формі 

коротких тез, опорних сигналів і кодів. Це дає змогу в аудиторії 

позбавити себе залежності від тексту, відійти від прямого читання, а 

реалізувати лекцію з допомогою розмірковувань, творчих пошуків 

істини спільно зі слухачами; 

■ створення допоміжного, резервного дидактичного матеріалу 

до лекції (приклади, опорні сигнали, факти для підтримання 

позитивного емоційного настрою студентів та ін.); 

■ текст лекції не повинен бути стабільним і використовуватися 

упродовж багатьох років. 

Щоразу, повертаючись до опрацювання академічного курсу, 

необхідно переглядати зміст лекції, приклади, аргументацію окремих 

наукових положень, враховувати нові досягнення науки, появу 

додаткових джерел інформації, професійну спрямованість студентів 

та інші впливи. Викладач має враховувати їх вимоги під час 

планування й організації процесу виховання та оцінки його 

результатів. 

Лекції з більшості дисциплін, які викладають у ВНЗ, посідають 

провідне місце серед інших форм навчальних занять. Це пояснюється 

високим теоретичним змістом, науковою постановкою в них 

актуальних проблем відповідних галузей знання. Актуальності, 

змістовності, проблемності й практики, спрямованості методики 

проведення лекції досягають відповідним рівнем професійної 

готовності викладача, яка передбачає високу теоретичну підготовку, 
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досконале володіння методикою та наполегливу самостійну працю 

кожного педагога над підвищенням своєї кваліфікації. 

 

3.4. Методика організації та проведення практичних, 

лабораторних і семінарських занять у вищій школі 

Значне місце в системі підготовки фахівців посідають 

практичні заняття. Головне їх завдання – закріплення, переведення у 

довготривалу пам'ять теоретичних знань, формування навичок і 

вмінь з тієї чи тієї навчальної дисципліни, оволодіння апаратом 

наукових досліджень. 

Практичне заняття (лат. praktikos – діяльний) – форма 

навчального заняття, під час якої викладач організовує для студентів 

аналіз окремих теоретичних положень навчальної дисципліни та 

формує навички і вміння їх практичного застосування через 

індивідуальне виконання відповідно сформульованих завдань. 

Викладач вищої школи, який проводить практичні заняття, за 

погодженням із лектором навчальної дисципліни завчасно готує 

необхідний методичний матеріал – тести для виявлення рівня 

оволодіння відповідними теоретичними положеннями, набір завдань 

різного ступеня складності. 

Основними завданнями практичних занять є: 

■ поглиблення та уточнення знань, здобутих на лекціях і в 

процесі самостійної роботи; 

■ формування інтелектуальних навичок і вмінь планування, 

аналізу й узагальнень, опанування навичок організації професійної 

діяльності; 

■ накопичення первинного досвіду організації виробництва та 

технікою управління ним; 

■ оволодіння початковими навичками керівництва, 

менеджменту та самоменеджменту. 

Структура практичного заняття включає попередній 

контроль знань, навичок і вмінь студентів; формулювання загальної 

проблеми та її обговорення за участю студентів; розв'язування 

завдань та їх обговорення; розв'язування контрольних завдань, їх 

перевірка й оцінювання. Оцінки за окремі практичні заняття 

враховують, виставляючи підсумкову оцінку з дисципліни. 

Кількість годин на практичні заняття з окремої дисципліни 

визначено навчальним планом. Перелік тем практичних занять 

міститься у робочій навчальній програмі дисципліни. Кількість 
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студентів на практичному занятті не повинна перевищувати 

половини академічної групи. 

У процесі проведення практичних занять використовують різні 

методи навчання. Оскільки головне завдання цього виду навчальної 

роботи – формування навичок і вмінь, то основними мають бути 

різноманітні вправи (підготовчі, пробні, за зразком, тренувальні, 

творчі, практичні, графічні, усні, письмові, професійні, технічні та 

ін.). 

■ розуміння з боку студентів Практичні заняття мають 

відповідати таким вимогам: 

необхідності володіти базовими теоретичними знаннями; 

■ усвідомлення необхідності вироблення навичок і вмінь, що 

мають професійну спрямованість; 

■ забезпечення оптимальних умов для формування навичок і 

умінь (санітарно-гігієнічних, дидактичних, виховних); 

■ навчання студентів раціональних методів оволодіння 

навичками і вміннями; 

■ забезпечення самостійної діяльності кожного студента; 

■ дотримання систематичності й логічної послідовності у 

формуванні навичок і вмінь студентів; 

■ розробка завдань для практичних занять з чіткою 

професійною спрямованістю; 

■ широке включення у систему практичних занять творчих 

завдань; 

■ систематичний контроль за виконанням практичних завдань; 

■ постійне заохочення практичної навчальної діяльності 

студентів. 

Іноді доцільно відмовитися від практики, коли практичні 

заняття мають колективний характер: один студент виконує завдання 

на дошці, а інші працюють на своїх робочих місцях. Необхідно йти 

більш доцільним і ефективним шляхом: педагог має чітко визначити 

завдання, ознайомити студентів з методами самостійної діяльності, 

допомогти їм усвідомити алгоритм дій. Далі необхідно організувати 

самостійну роботу кожного студента. 

Практичні заняття значною мірою забезпечують 

відпрацювання навичок та вмінь прийняття практичних рішень у 

реальних умовах професійної діяльності, що мають теоретичний 

характер. Хоча на практичних заняттях відпрацьовують теми, за 

якими було прочитано лекції, доцільно, щоб на цих заняттях 
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невелика теоретична частина передувала практичній. Це спрямовує 

студентів на науковий підхід до виконання практичних робіт, 

підвищує їх якість. 

Лабораторне заняття (лат. labor – праця) – форма навчального 

заняття, на якому студенти під керівництвом викладача особисто 

проводять природні або імітаційні експерименти чи досліди з метою 

практичної перевірки й підтвердження окремих теоретичних 

положень навчальної дисципліни, набувають практичних навичок 

роботи з лабораторним обладнанням, устаткуванням, 

вимірювальною апаратурою, обчислювальною технікою, 

оволодівають методикою експериментальних досліджень у 

конкретній предметній галузі. Проведення лабораторних занять 

потребує добре підготовлених, спеціально обладнаних навчальних 

лабораторій з устаткуванням (лабораторні установки, макети тощо). 

Інколи такі заняття доцільно проводити безпосередньо на 

виробництві, в умовах реального професійного середовища (на 

заводі, у полі, в науково-дослідному інституті). 

Структура лабораторного заняття передбачає проведення 

поточного контролю підготовленості студентів до виконання 

конкретної роботи, виконання її завдань, підготовка індивідуального 

звіту про виконану роботу, захист перед викладачем. 

Виконання лабораторної роботи оцінює педагог. Підсумкові 

оцінки за їх виконання враховують під час визначення семестрової 

підсумкової оцінки. Плани, технологію та методику проведення 

лабораторних робіт розробляють відповідні кафедри. Кількість годин 

на лабораторні заняття з окремої дисципліни визначено навчальним 

планом, перелік тем лабораторних занять – робочою навчальною 

програмою дисципліни. Не можна замінювати лабораторні заняття 

іншими видами навчальних занять. Кількість студентів на занятті 

не повинна перевищувати половини академічної групи. Кожен 

студент має самостійно виконати всі лабораторні роботи й оформити 

їх результати. 

У процесі організації та проведення лабораторних робіт 

викладачеві необхідно акцентувати увагу на таких аспектах, як 

змістовність лабораторних занять; забезпечення лабораторій, 

кабінетів новітнім обладнанням, яке відповідає технологіям 

сучасного виробництва; матеріалами, реактивами, приладами, 

апаратами; забезпечення самостійності студентів під час виконання 
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лабораторних робіт; дотримання правил техніки безпеки; навчання 

студентів методів виконання цього виду робіт. 

Семінар (лат. – розсадник) – вид навчальних занять 

практичного характеру, спрямованих на поглиблення, розширення, 

деталізацію, закріплення теоретичного матеріалу. Семінарські 

заняття сприяють активізації пізнавальної діяльності студентів, 

формуванню самостійності суджень, умінню обстоювати власні 

думки, аргументувати їх на основі наукових фактів; допомагають 

розвивати логічне мислення, формувати переконання, оволодівати 

культурою толерантності, активно впливати на соціальне 

становлення. 

Ще у давньогрецьких школах вдавалися до диспутів, 

заслуховування й обговорення наукових повідомлень, коментування 

їх учителями. У добу Середньовіччя в доповнення до диспутів, 

дискусій з'явилися семінари. Головне завдання цього виду 

навчальної роботи – навчити студентів умінню критично 

висловлювати свої міркування щодо певних питань, сприяти 

оволодінню методами і прийомами риторики. 

У XVIII-XIX ст. семінари широко ввійшли до структури 

навчальної роботи вищих шкіл. Якщо раніше їх використовували у 

вивченні літератури, теологічних дисциплін, юриспруденції, то у XX 

ст. у сучасній вищій школі вони набули поширення при вивченні 

багатьох дисциплін гуманітарного та соціального циклу. 

У практиці навчальної роботи виокремлюють три різновиди 

семінарських занять: просемінари, семінари, спецсемінари. 

Просемінари мають передувати власне семінарам, відігравати 

вступну, підготовчу роль і передбачати аудиторну роботу студентів 

під керівництвом викладача. Технологія проведення просемінарів 

передбачає формулювання теми заняття, дидактичної мети; добір 

методичного забезпечення; необхідні засоби для реалізації мети; 

організацію студентів на діяльність з урахуванням етапів роботи 

(визначення конкретного питання теми; рекомендація методів і 

прийомів опрацювання наукових джерел; виокремлення основних 

питань, наукова аргументація теоретичних положень; організація 

виступів студентів, постановка запитань, опанування культурою 

ведення дискусії з дотриманням принципу толерантності; підсумкове 

слово викладача). 

Головна функція просемінарів – оволодіння технологією, 

методикою і технікою роботи на власне семінарах із урахуванням 
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навчальної дисципліни. Просемінари зазвичай проводять на початку 

вивчення навчального курсу, у програмі якого заплановано певну 

кількість годин на семінарські заняття. Два просемінари досить, щоб 

допомогти студентам оволодіти відповідним рівнем технології, 

техніки й методики підготовки та участі в семінарських заняттях. 

Семінари – вищий рівень організації навчальної діяльності. 

Цією організаційною формою навчання передбачено підвищення 

пізнавальної активності студентів. Технологія організації та 

проведення семінарських занять передбачає попереднє визначення 

викладачем теми, основних питань, які винесено на обговорення, 

ознайомлення зі списком літератури для опрацювання та 

методичними рекомендаціями щодо систематизації результатів цієї 

роботи. 

Безпосередньо на заняттях обговорюють основні проблеми 

теми, проводять дискусію, заохочують активність студентів, 

підбивають підсумки, оцінюють їх діяльність. Загалом семінари 

мають бути «розсадником знань», забезпечувати інтелектуальний 

розвиток студентів, формувати у них пізнавальну активність. 

У процесі організації та перебігу семінарських занять важливо 

забезпечити оптимальні умови для спілкування на рівні «педагог – 

студенти», «студенти – педагог» на засадах демократизму й 

толерантності. Лише за умов вільного висловлювання власних 

думок, їх наукового обґрунтування активізується процес пізнання, 

формуються пізнавальні й соціальні мотиви учіння. Тому питання 

плану семінарського заняття мають охоплювати основний матеріал 

теми й бути короткими, чіткими. Їх можна формулювати як у 

стверджувальній, так і в запитальній формах. Зазвичай на 

семінарські заняття виносять не більше 4-6 запитань (на двогодинне 

заняття – не більше 2-3 питань). 

У процесі проведення семінарських занять викладач має 

цілеспрямовано виховувати в студентів таку етичну рису, як 

толерантність,  тобто терпимість до чужих думок і міркувань. 

Після завершення навчання фахівці долучаються до активної 

виробничої й соціальної діяльності, яка відбуватиметься у 

соціальному середовищі (різноманітність виробничих, 

психологічних, моральних чинників, різні напрями в політиці, 

мистецтві, релігії та ін.). Це вимагає від особистості толерантності й 

уміння обстоювати власні позиції, погляди на певну проблему з 
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позицій наукових законів і здорового глузду. Ці уміння саме й 

виробляють на семінарах. 

Проблемні завдання повинні мати конкретну наукову, 

виробничу, соціальну спрямованість. Таку роботу проводять, як 

правило, на старших курсах. Цей вид семінару особливо ефективно 

впливає на інтелектуальний розвиток студентів, сприяє їх 

соціальному становленню як учасників професійної діяльності.  

У процесі підготовки та проведення семінарських занять варто 

рішуче відмовитися від шкідливої практики, коли студенти, 

отримавши перелік питань з теми семінарського заняття, 

розподіляють між собою ролі, якими передбачено, хто конкретно 

висвітлюватиме те чи інше питання. Це призводить до формалізму, 

пасивності основної частини академічної групи. Лише активна 

участь усіх студентів у розв'язанні окреслених завдань активізує їх, 

викликає задоволення в учасників семінару. 

Важливу роль у формуванні професійної зрілості студентів 

відіграють дослідницькі семінари, які спрямовані на формування в 

учасників навичок та вмінь проведення наукових досліджень. 

Спецсемінари зазвичай проводять на старших курсах. Кафедри 

затверджують і розробляють їх тематику, укладають відповідні 

програми з чітким визначенням важливих тем, основної літератури. 

Обсяг занять залежить від обсягу й важливості загальної теми, 

кількості студентів. На вступному занятті педагог акцентує увагу 

студентів на значущості теми, знайомить із організацією роботи над 

нею, дає методичні рекомендації щодо підготовки наукових 

повідомлень, розробки технологічних карт і т. ін. За студентами 

закріплюють конкретні теми (одну тему можна доручати 2-3 

студентам) і складають календарний план підготовки матеріалів. 

На заняттях вибрані студенти організовують і проводять 

навчальну роботу в групі, тобто виступають із науковими 

повідомленнями, ознайомлюють з технологічними картами, 

обговорюють окремі аспекти проблеми. Усі студенти конспектують 

необхідні матеріали, рекомендовану літературу. Таким чином вони 

займаються не лише трансляцією знань, а й набувають досвіду 

організації пізнавальної діяльності своїх товаришів.  

Методика організації та проведення індивідуальних занять, 

консультацій, колоквіумів, ігор.  

Індивідуальне навчальне заняття (ІНЗ) проводять з 

окремими студентами з метою підвищення рівня їх підготовки та 
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розкриття потенційних творчих здібностей. Цей вид занять 

організовують за окремим графіком із урахуванням індивідуального 

навчального плану студента. Форми, види, обсяг, методи проведення 

ІНЗ, форми й методи поточного і підсумкового контролів (крім 

державної атестації) визначають залежно від індивідуального 

навчального плану студента. ІНЗ можна проводити з однієї чи 

декількох дисциплін. 

Консультація (лат. соnsultatio – звертання за порадою) – 

форма навчального заняття, що передбачає надання студентам 

потрібної допомоги у засвоєнні знань, виробленні практичних 

навичок, умінь через відповіді викладача на конкретні запитання, 

пояснення окремих теоретичних положень чи аспектів їх 

практичного застосування. 

За спрямованістю консультація скерована на допомогу 

студентам з метою оволодіння методологією теми чи розділу, а 

також методами самостійної навчальної роботи. Кількість годин на 

консультації визначають, як правило, робочими навчальними 

планами на рік й індивідуальними планами науково-педагогічного 

працівника. Консультації проводять викладачі, які читають 

відповідний навчальний курс, за графіком, що його встановлює 

кафедра за погодженням із деканатами. Викладачі можуть надавати 

консультації групам студентів або окремим студентам. 

Важливе місце в організації навчальної роботи студентів 

належить колоквіуму. Колоквіум (лат. collocvium – розмова, бесіда) – 

вид навчальної роботи, що передбачає з'ясування рівня засвоєння 

студентами знань, оволодіння уміннями й навичками з окремої теми 

чи розділу. На колоквіум викладач запрошує в позанавчальний час 

групу студентів, і в процесі співбесіди з'ясовує рівень засвоєння 

матеріалу. Це дає змогу вносити корективи як в лекційний курс, так і 

в практичні заняття. 

Серед найрізноманітніших форм організації занять найбільше 

зацікавлення у студентів викликають ігри, ігрові ситуації, оскільки 

саме вони наближають навчальний процес до реального життя, 

сприяють формуванню практичних умінь і навичок, забезпечують 

практичну спрямованість навчання. Гра сприяє формуванню 

позитивної мотивації учіння, дає змогу бачити успіхи. Успіх веде до 

перемоги, перемога – до мотивації, мотивація – до бажання 

перемагати і до нових успіхів. 
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Ділові ігри. Ділова гра – це моделювання реальної діяльності 

у спеціально створеній проблемній ситуації. Вона є «засобом і 

методом підготовки та адаптації до трудової діяльності та соціальних 

контактів», методом активного навчання, який сприяє досягненню 

конкретних завдань, структурування системи ділових стосунків 

учасників. Її конструктивними елементами постають проектування 

реальності, конфліктність ситуації, активність учасників, відповідний 

психологічний клімат, міжособистісне та міжгрупове спілкування, 

розв'язання сформульованих на початку гри проблем. 

Ділова гра є комплексною, багатофункціональною дією, у 

межах якої сполучено декілька взаємопов'язаних видів діяльності: 

аналіз і пошук розв'язання проблем, навчання, розвиток, 

дослідження, консультування, формування колективної діяльності. 

Традиційні ділові ігри мають заздалегідь розроблений сценарій, 

орієнтовані на вирішення типових проблемних ситуацій, мають на 

меті навчити учасників гри оптимально розв'язувати ці проблеми. 

У навчальному процесі ділову гру використовують з метою 

закріплення знань, які студент здобуває у процесі лекційних і 

семінарських занять, самостійної роботи. Застосування ділових ігор 

під час навчання дає змогу максимально наблизити навчальний 

процес до практичної діяльності, врахувати реалії сьогодення, 

приймати рішення в умовах конфліктних ситуацій, відстоювати свої 

пропозиції, розвивати в учасників гри колективізм та відчуття 

команди, отримати результати протягом незначного періоду. У 

спеціально створених умовах студент «проробляє» 

найрізноманітніші життєві ситуації, які дають йому змогу 

сформувати світогляд, відстояти свою позицію. 

Характерними ознаками ділових ігор є отримання результатів, 

спрямованих на розв'язання проблем за короткий проміжок часу; 

зацікавленість учасників гри, а отже, й підвищена, порівняно з 

традиційними методами, ефективність навчання; педагог 

безпосередньо перевіряє знання студентів, їхню підготовку, вміння 

розв'язувати проблеми. 

Усі ділові ігри можна класифікувати за часом проведення (ігри 

без обмежень часу, з обмеженням часу, в реальному часі); за оцінкою 

діяльності (гру кожного учасника оцінюють або ні); за остаточним 

результатом (ігри з жорсткими правилами та відкриті ігри); за 

завершальною метою (навчальні, пошукові, констатуючі); за 

методологією проведення (рольові, групові, імітаційні, 
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організаційно-діяльнісні, інноваційні, ансамблеві); за сферою 

використання (промислові, навчальні, кваліфікаційні). 

Ділова гра, імітуючи окрему ситуацію, дає змогу розв'язувати 

конкретно сформульовані завдання та проблеми, розробляти методи 

розв'язання проблем. Вона має жорстку структуру і правила, 

головною функцією якої є вироблення навичок та вмінь діяти у 

стандартних ситуаціях. Ділову гру використовують для засвоєння 

нового та закріплення старого матеріалу, вона дає можливість 

студентам зрозуміти і вивчити навчальний матеріал з різних позицій. 

У вищому навчальному закладі застосовують різноманітні 

модифікації ділових ігор, а саме: імітаційні, операційні, рольові ігри, 

діловий театр, психо-соціодрама. 

Імітаційні ігри. На заняттях імітують діяльність певної 

організації, підприємства, навчально-виховного закладу, події, 

конкретну діяльність людей (ділова нарада, обговорення плану) та 

умови, у яких відбувається подія (зал засідань, кабінет керівника). 

Сценарій імітаційної гри, крім сюжету подій, містить опис структури 

і призначення процесів й об'єктів, що їх імітують. 

Операційні ігри допомагають відпрацювати виконання 

конкретних операцій, наприклад, методики написання твору, 

організації та проведення тренінгових занять, специфіки обчислення 

тощо. Ігри цього виду проводять в умовах, які імітують реальність. 

У рольових іграх відпрацьовують тактику поведінки, дій, 

функцій і обов'язків конкретної особи. Для їх проведення 

розробляють модель-п'єсу ситуації, між учасниками розподіляють 

ролі. 

«Діловий театр». Під час таких ігор розігрують певну 

ситуацію і поведінку людини в цій ситуації. Студент має 

мобілізувати свій досвід, знання, навички, зуміти ввійти в образ, 

оцінити ситуацію, знайти правильну стратегію поведінки. Основне 

завдання методу інсценізації – навчити студентів орієнтуватися у 

різних обставинах, давати об'єктивну оцінку своїй поведінці, 

враховувати можливості інших, встановлювати з ними контакти, 

впливати на їх інтереси, діяльність. Для ділових ігор складають 

сценарій, де описано конкретну ситуацію, функції і обов'язки діючих 

осіб, їх завдання. 

Психодрама і соціодрама дуже близькі до рольових ігор і 

«ділового театру». Це також театр, але вже соціально-психологічний, 

у якому відпрацьовують уміння відчувати ситуацію в колективі, 
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оцінювати і змінювати стан іншої людини, уміння ввійти з нею в 

контакт. Такі види ігор найчастіше використовують у процесі 

підготовки майбутніх учителів, соціальних працівників, практичних 

психологів.  

Як правило, ділова гра складається з таких етапів: 

ознайомлення учасників гри з метою, завданнями та умовами гри; 

інструктаж щодо правил проведення гри; утворення учасниками гри 

робочих груп; аналіз, оцінка та висновки результатів гри. 

На першому етапі – підготовчому – обґрунтовують вибір гри, 

визначають ігрові цілі та завдання, формують проблемну ситуацію, 

розробляють сценарій гри, готують інформаційний і методичний 

матеріал. На другому етапі розглядають правила проведення гри та 

функції гравців. Третій етап залежить від змісту та форми конкретної 

гри і полягає в обговорені учасниками гри поставлених проблем, 

прийнятті узагальнених рішень, їх аналізі. 

Отже, ділова гра належить до активних методів навчання, які 

забезпечують активну творчу діяльність студента, створюють умови 

для підвищеної мотивації та емоційності, розвивають їхнє критичне 

мислення. 

Інтелектуальні ігри. Культура на межі двох тисячоліть – це 

культура діалогу. По-перше, причиною діалогу є пізнавальний та 

емоційний інтерес, тобто він виконує інформаційну функцію в 

широкому розумінні слова. По-друге, діалоги передбачають 

інтерактивну взаємодію. Таким чином здійснюється комунікативна 

функція. І, по-третє, діалог виконує орієнтувальну функцію. 

Дебати – гра, що має на меті допомогти студентам сформувати 

навички, необхідні для досягнення життєвого успіху в сучасному 

суспільстві. Задум гри «дебати» – підвищити рівень знань студентів. 

Тому брати участь у дебатах треба для того, щоб чогось навчитися. 

Інакше кажучи, у дебатах важливішим є процес навчання, ніж 

кінцевий результат кожної гри – перемога або поразка. Гра в 

«дебати» розвиває допитливість. 

Технологія дебатів має ім'я Карла Топпера, який ввів це 

поняття. Студенти, які грають у «дебати», навчаються логічно та 

критично мислити, помічати суперечності у найдосконаліших 

твердженнях, переконливо доводити свої думки та погляди іншим 

особам. Дебати навчають розуміти, що будь-яка тема та судження 

мають право на існування, допомагають у навчанні. 
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Сьогодні проведення дебатів поширене у школах та 

університетах усього світу. Більшість європейських країн мають 

дебатні програми в кожному навчальному закладі. Ідеї щодо їх 

створення сягають сивої давнини, Стародавньої Греції, коли дебати 

були виявом демократії. Студенти давнини навчалися мистецтва 

дебатувати. Вони відстоювали інтереси спочатку однієї, а потім 

іншої сторони з метою глибше й повніше зрозуміти тему, яку 

обговорюють. 

У Середні віки навчання в Європі передбачало опанування 

вмінням публічно виступати та дебатувати для тих, хто в 

майбутньому пов'яже своє життя з політикою та юриспруденцією. На 

початку історії Сполучених Штатів дебатні клуби організовували 

тільки в університетах. Під час президентської кампанії 1960-х років 

у Сполучених Штатах перші серії телевізійних дебатів між Джоном 

Ф. Кеннеді та Р. Ніксоном сприяли їх популярності. 

Студенти одержують багато користі від дебатів. Працюючи 

разом, учасники перетворюються із гравців команди на справжніх 

друзів. Дебати починаються з мети – короткого та простого 

твердження, де визначають, що саме обговорюватимуть обидві 

сторони. Під час гри в дебати необхідно уважно слухати своїх 

опонентів, оскільки ті гравці, які не вміють слухати, не завжди 

розуміють, у чому слабкість аргументів їх опонентів. Важливим в 

інтелектуальних іграх є те, що знання змінюють свою традиційну 

роль. Щоденне здобуття знань стає для студентів буденним заняттям, 

а в інтелектуальних іграх знання – важливий інструмент розв'язання 

життєвих проблем, бо вони асоціюються з успіхом у житті, а успіх – 

це перемога. 

Інтелектуальні конкурси змінюють і роль педагога, оскільки 

під час гри потрібно публічно виявляти знання. Для викладача 

важливо, щоб його студенти виявили кращі знання, вивчили матеріал 

глибше, оскільки від їх виступів залежить успіх усієї команди. 

У результаті інтереси педагога та студента збігаються, тому що 

обидві сторони зорієнтовані на успіх, зростає працездатність, ступінь 

засвоєння матеріалу, рівень самостійної роботи і творча віддача, 

активізується інтелектуальна діяльність студента, його емоційний 

стан, вияв почуттів сягає найвищого рівня. Тому викладач стає 

порадником і консультантом, спрямовує діяльність студента щодо 

самостійного пошуку знань. 
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3. 5. Самостійна робота студентів та її методика 
Самостійна робота студента (СРС) – це самостійна 

діяльність-учіння студента, яку педагог планує разом з ним, але 

виконує її студент за завданнями та під методичним керівництвом і 

контролем викладача без його прямої участі. 

Під час вивчення навчальної дисципліни виокремлюють такі 

види СР: слухання лекцій, участь у семінарських заняттях, 

виконання практичних і лабораторних робіт; відпрацювання тем 

лекцій та семінарських занять, виконання практичних і лабораторних 

робіт студентами заочної форми навчання; підготовка рефератів і 

курсових робіт, написання дипломної роботи; підготовка до 

модульного контролю та іспитів;  робота з літературою та ін. 

Кожен із зазначених видів потребує від студентів наполегливої 

самостійної праці. Насамперед потрібно, щоб кожен у процесі учіння 

дотримувався гігієни розумової праці. Тому студентам слід 

ознайомити з механізмами розумової праці, причинами появи втоми, 

шляхами підвищення працездатності, а також режимом харчування, 

організацією відпочинку та ін. Для цього варто провести настановче 

заняття, особливо зі студентами заочної форми навчання. Також їм 

потрібно пояснити особливості добового ритму організму людини, 

які визначаються низкою фізіологічних функцій, що постійно 

змінюються у години активної діяльності та сну. 

Важливу роль в організації життєдіяльності студентів денної і 

заочної форм навчання відіграє режим дня. Першокурсникам 

необхідно адаптуватися до самостійної навчальної роботи, 

пристосуватися до умов життя і діяльності у ВНЗ. Для цього 

потрібна цілеспрямована педагогічна допомога викладача. 

На формування студента діють такі три групи труднощів, як: 

соціальні, навчальні, професійні. 

Соціальні труднощі зумовлені зміною місця проживання, 

новими умовами життя, особливостями спілкування з новими 

людьми (педагогами, колегами, обслуговуючим персоналом); 

необхідністю самостійно вести свій бюджет, влаштовувати власний 

побут, звикати до нового режиму і розпорядку дня та ін. 

Навчальні труднощі зумовлені новими формами і методами 

учіння, особливостями організації самостійної роботи, контролю за 

нею з боку педагогів. Тому вони мають: 

– ознайомити студентів із психолого-педагогічними 

особливостями організації навчання у вищій школі; 
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– допомогти в оволодінні методами і прийомами навчальної 

роботи; 

– дотримуватися спеціальної методики читання лекцій для 

студентів-першокурсників у перші два-три місяці, поступово 

збільшуючи структуру і темп; 

– навчити студентів прийомів слухати лекцію, записувати її 

зміст, методиці підготовки до семінарських, практичних і 

лабораторних занять; 

– чітко розподіляти завдання на кожне заняття; 

– толерантно здійснювати контроль й оцінювання СР та ін. 

Професійні труднощі переважно виявляються в розчаруванні 

окремих студентів у своєму професійному виборі. Тому викладачі 

повинні пояснити процес оволодіння спеціальністю, її 

перспективність і значущість. 

Слід зазначити, що перехід до модульної побудови змісту 

навчання передбачає інтеграцію різних видів і форм, які 

підпорядковуються загальній темі навчального предмета. Для 

кожного змістового модуля формують набір довідкових та 

ілюстративних матеріалів, які студент одержує перед початком 

вивчення. Також додають список рекомендованої літератури. Кожен 

переходить від одного змістового модуля до іншого, поступово 

засвоюючи матеріал і проходячи усі етапи поточного контролю. 

Щодо студентів заочної форми навчання, то вони здебільшого 

вивчають матеріал самостійно впродовж семестру, тобто самостійно 

відпрацьовують теми лекцій, а також семінарських, практичних і 

лабораторних занять. Для них на початку кожного семестру 

проводять настановну сесію, під час якої начитують лекції та 

проводять семінарські, практичні й лабораторні заняття. 

Педагог зобов'язаний ознайомити студентів заочної форми 

навчання під час настановної сесії з актуальністю, метою, 

завданнями дисципліни, її місцем, роллю, значенням у професійній 

підготовці; визначити її загальний обсяг та обсяг розділів, тем на 

поточний семестр; роздати програму дисципліни та робочу 

навчальну програму; пояснити зміст, структуру тематичного плану, 

послідовність вивчення розділів, тем, методику самостійного 

відпрацювання семінарських, практичних і лабораторних; 

ознайомити з питаннями, які винесено на іспит чи залік; подати 

основну і додаткову літературу до кожної теми; уточнити форми і 

методи контролю знань студентів ЗФН; повідомити графік 
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проведення консультацій під час настановної сесії та в період до 

заліково-екзаменаційної; розкрити методику самостійного 

опрацювання розділів і тем навчальної дисципліни на цей семестр. 

Студент має оволодіти методикою самостійної роботи під час 

лекційного заняття та відпрацювання лекції. Насамперед у студентів 

денної і заочної форм навчання необхідно сформувати вміння 

слухати і конспектувати лекції, оскільки робота над ними 

безпосередньо на занятті й у позааудиторний час потребує значних 

зусиль: уміти не лише слухати, а й сприймати, усвідомлювати зміст 

лекції; систематизувати і групувати одержані знання в конспектах; 

уміти творчо осмислювати матеріал лекції у процесі самостійної 

роботи. 

Під час лекційного заняття студентам необхідно ознайомитися 

зі змістом попередньої лекції для встановлення логічного зв'язку з 

наступною; намагатися осмислювати матеріал у процесі його 

викладення; уважно слухати лектора, виокремлювати головне та 

виділяти другорядне. Лекційний матеріал необхідно не лише 

слухати, а й конспектувати. Тому педагоги мають формувати вміння 

правильного ведення конспекту. Для цього треба навчитися швидко 

писати, використовуючи умовні позначення, скорочення окремих 

слів. 

Студентові важливо вміти здійснювати своєрідну «фільтрацію» 

матеріалу, виокремлювати основне й «витісняти» другорядне, а 

головне ще й узагальнювати та систематизувати. Треба знати, що 

основні думки, на відміну від другорядних, зазвичай викладачі 

підкреслюють інтонацією, сповільненим темпом мовлення. Для 

систематизації студент має вміти виокремлювати основні питання, 

узагальнювати й логічно осмислювати послідовність та взаємозв'язок 

окремих компонентів лекції. Конспектуючи її, треба повністю 

записувати назву теми, план, рекомендовану літературу. Особливу 

увагу необхідно приділяти записам правил, цитат, формул, схем 

тощо. 

Методика відпрацювання теми лекційного заняття орієнтовно є 

такою: 

1) вивчення програми навчальної дисципліни та робочої 

навчальної програми; 

2) визначення місця теми цієї лекції в структурі навчальної 

дисципліни за тематичним планом; 

3) з'ясування усіх питань, які необхідно вивчити; 
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4) вивчення навчального матеріалу, який є в конспекті, 

уточнення обсягу відсутнього матеріалу на основі контрольних 

питань, завдань для контрольної роботи і питань, винесених на іспит 

(див. програму навчальної дисципліни та робочу навчальну 

програму); 

5) визначення літератури, в якій є необхідний навчальний 

матеріал та послідовність його засвоєння; 

6) опрацювання навчального матеріалу в такий спосіб: 

прочитання його в динаміці для розуміння загальної сутності; 

повторне прочитання навчального матеріалу, осмислення кожного 

слова і речення; виокремлення за третім разом прочитання основних 

понять, сутності явищ і процесів, їх структури і змісту, зв'язків між 

ними; запис усієї інформації в конспект; установлення зв'язку із 

попереднім навчальним матеріалом. 

Важливе місце у навчальній роботі вузу належить 

лабораторним, практичним заняттям і семінарам. Кожен із цих 

видів занять має свою дидактичну мету.  

Головна мета семінарських занять – сприяти поглибленому 

засвоєнню найскладніших питань курсу; спонукати студентів до 

колективного творчого обговорення, оволодіння науковими 

методами аналізу явищ і проблем; активізувати до самостійного 

вивчення наукової та методичної літератури; формувати навички 

самоосвіти. 

У процесі підготовки до семінару студенти самостійно 

відпрацьовують літературу (навчальну, методичну, наукову), вчаться 

критично оцінювати різні джерела знань. Педагог організує дискусію 

із завчасно визначених тем, до яких студенти готують тези 

відповідей або індивідуально виконані реферати-доповіді. Такі 

семінари називають також семінарами-дискусіями. 

Щоб СР була ефективною, студент має глибоко усвідомити її 

необхідність, мету і майбутнє її застосування. Обов'язковими 

умовами її успішного виконання є точне і конкретне визначення 

завдання, його вмотивованість, наявність і знання методики 

виконання, терміни, форми і види контролю, надання 

консультативної допомоги з боку викладача. 

Матеріали для самостійної роботи, його обсяги добирає 

педагог, який визначає терміни виконання, форми контролю, 

розробляє систему завдань, теми рефератів, курсових, 

кваліфікаційних, дипломних робіт, методичні рекомендації та 
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інструкції, списки обов'язкової і додаткової літератури. Щоб 

завдання для самостійної роботи можна було виконати в повному 

обсязі, треба, аби вони були доступними і зрозумілими для студента, 

містили елементи новизни, давали змогу корегувати і контролювати 

їх виконання. 

Семінарські заняття потребують від студентів ретельної 

підготовки. Готуючись, студент має ознайомитися з темою та планом 

семінарського заняття, рекомендованою літературою. Якщо з цієї 

теми прочитано лекцію, то корисно також ретельно опрацювати її 

конспект. Лише після цього розпочинається самостійна робота над 

вивченням першоджерел. 

Окрему ланку в процесі підготовки до семінарського заняття 

становить безпосередня підготовка виступу з того чи іншого 

питання. Доцільно, щоб студент привчав себе виступати не за 

готовим текстом, зачитуючи його, а своїми словами, користуючись 

лише коротким планом. Підготовка до виступу полягає в тому, щоб 

до кожного питання скласти на окремій картці чи аркуші короткий 

план з помітками потрібних цифр, записами цитат, конкретних 

фактів. Такий підхід дасть змогу виробити вміння виявляти 

самостійність. 

Головна мета практичного заняття – розглянути окремі 

теоретичні положення навчальної дисципліни та сформувати 

навички і вміння їх практичного застосування на основі 

індивідуального виконання завдань. Таку форму занять проводять, як 

правило, у лабораторіях або аудиторіях, обладнаних необхідними 

технічними засобами навчання, обчислювальною технікою. Проте 

студенти заочної форми навчання мають відпрацювати їх самостійно. 

Тому педагог завчасно дає студентам заочної форми навчання 

необхідний методичний матеріал – тести для виявлення рівня 

оволодіння відповідними теоретичними положеннями, набір завдань 

різного ступеня складності. 

Лабораторне навчальне заняття проводять переважно під 

керівництвом педагога, але особисто кожен студент здійснює 

природні або імітаційні експерименти чи досліди, щоб практично 

перевірити й підтвердити окремі теоретичні положення дисципліни. 

Студенти мають набути практичних навичок роботи з лабораторним 

обладнанням, устаткуванням, вимірювальною апаратурою, 

обчислювальною технікою, оволодівають методикою 

експериментальних досліджень у конкретній галузі. 
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Загалом викладач подає студентам розроблений план, 

технологію та методику проведення практичних і лабораторних 

робіт. Щоб студенти заочної форми навчання успішно виконали ці 

роботи, вони мають: 

– добре підготувати теоретичний матеріал, оволодіти 

методикою застосування знань на практиці; 

– уміти користуватися необхідним обладнанням, 

устаткуванням, матеріалами, реактивами, технікою для проведення 

вимірів та обчислень; 

– вивчити рекомендації проведення конкретної лабораторної 

чи практичної роботи, які викладено у навчальних посібниках та 

методичних розробках; 

– скласти план проведення лабораторної чи практичної роботи; 

– підготувати необхідний матеріал, визначити час і місце; 

– у разі залучення людей провести з ними попередню розмову 

на предмет їх згоди, а потім й інструктаж; 

– якщо потрібно, отримати додаткову консультацію від 

викладача; 

– виконати завдання лабораторної чи практичної роботи; 

– провести обчислення й опрацювання відомостей; 

– інтерпретувати результати та описати виявлені явища; 

– зробити висновки; 

– усе відповідно оформити; 

– захистити у викладача виконану лабораторну чи практичну 

роботу. 

Методика самостійної підготовки студента до модульного 

контролю, заліків та іспитів. У ВНЗ кожний семестр проводять 

модульні контрольні роботи, а також курсові іспити і заліки 

відповідно до «Положення про курсові екзамени та заліки у вищих 

навчальних закладах України». У цьому документі вказано, що 

курсові іспити з усієї дисципліни або її частини передбачають мету, 

мають оцінити роботу студента за курс (семестр), здобуті теоретичні 

знання, їх міцність, розвиток творчого мислення, оволодіння 

навичками самостійної роботи, вміння синтезувати набуті знання й 

застосовувати їх на практиці. 

Іспити і заліки є підсумком СРС упродовж семестру або 

навчального року. Щоб їх успішно скласти, необхідно систематично 

і наполегливо працювати над засвоєнням матеріалу з кожної 

навчальної дисципліни протягом усього семестру. Епізодична робота 



 133 

над матеріалом програми, надія на те, що все можна буде вивчити за 

2-4 дні, не дає очікуваних результатів. Тому студент, який прагне 

пройти контроль успішно, має від першого дня занять систематично і 

ретельно виконувати всі завдання. Водночас необхідно прикладати 

значні зусилля та виявляти наполегливість під час безпосередньої 

підготовки до контролю. 

Студенти складають заліки у процесі виконання практичних і 

лабораторних робіт. Тому для підготовки до заліків окремі дні 

переважно не відводять. 

Підготовка до модульної контрольної роботи, а також іспиту і 

заліку вимагає певного алгоритму дій. Насамперед необхідно 

ознайомитися з питаннями, які виносять на модульну контрольну 

роботу, програмою проведення іспитів із навчальної дисципліни. На 

основі цього потрібно скласти план повторення й систематизації 

навчального матеріалу на кожен день, щоб залишити день або його 

частину (залежно від кількості днів, наданих на підготовку до іспиту) 

для повторного узагальнення програмового матеріалу. Не можна 

обмежуватися лише конспектами лекцій, слід опрацювати потрібні 

навчальні посібники, рекомендовану літературу. 

Послідовність роботи у підготовці до контрольних заходів має 

бути такою: потрібно уважно прочитати й усвідомити суть вимог 

конкретного питання програми, ознайомитися із конспектом, уважно 

опрацювати необхідний навчальний матеріал за навчальними 

посібниками та рекомендованою літературою. 

Якщо з окремої теми педагог запропонував першоджерела, 

спеціальну наукову літературу, яку студент опрацьовував у період 

підготовки до семінарських чи інших занять, необхідно повернутися 

до записів цих матеріалів (в окремих випадках і до оригіналів), 

відтворити в пам'яті основні наукові положення. 

В окремому зошиті на кожне питання програми варто скласти 

стислий план відповіді в логічній послідовності і з фіксацією  

ілюстративного матеріалу (приклади, малюнки, схеми, цифри). Якщо 

окремі питання програми залишаються незрозумілими, їх необхідно 

написати на полях конспекту, щоб з'ясувати на консультації. Основні 

положення теми (правила, закони, визначення) після чіткого 

усвідомлення їх суті варто завчити, повторюючи декілька разів або 

розповідаючи колезі. Найважливішу інформацію варто підкреслити. 

Слід поступово переходити від повторення матеріалу однієї 

теми до іншої. Коли ж повторено й систематизовано весь навчальний 
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матеріал, необхідно переглянути його ще раз уже за своїми записами, 

перевіряючи подумки, як засвоєно логіку розкриття кожної теми, як 

зафіксовано в пам'яті основні факти, формули, ілюстративний 

матеріал, чим і як можна доповнити окремі питання. 

Готуватися до модульних контрольних робіт та іспитів варто у 

читальному залі бібліотеки чи в спеціалізованому навчальному 

кабінеті. Упродовж доби необхідно працювати 8-9 годин, роблячи 

через кожні 1,5 години перерви на 10-15 хвилин. 

Загальними вимогами до оцінки знань студентів є: виявлення 

розуміння та ступені засвоєння питання, що вимірюється кількістю 

програмних знань про об'єкт, який вивчають; методологічне 

обґрунтування знань; ознайомлення з основною літературою з 

предмета; уміння застосовувати теорію на практиці, розв'язувати 

задачі, здійснювати розрахунки, відпрацьовувати проекти; 

ознайомлення з історією і сучасним станом науки та перспективами 

її розвитку; логіка, структура, стиль відповіді й уміння студента 

захищати науково-теоретичні положення, усвідомленість, 

узагальненість, конкретність; гнучкість, тобто вміння самостійно 

знаходити ситуації застосовування цих знань; міцність знань. 

Досвід проведення контролю доводить необхідність 

урахування таких аспектів: 

1) недоцільно контролювати те, що засвоєно на рівні 

ознайомлення, первинного уявлення; 

2) не потрібно застосовувати контроль, коли педагог 

упевнений, що всі студенти повністю впораються із завданням; 

3) добре організований поетапний контроль знижує 

необхідність у підсумковому контролі або взагалі робить його 

зайвим; 

4) треба варіювати засоби контролю; 

5) створення спокійної доброзичливої атмосфери в процесі 

контролю сприяє кращій роботі студентів та позитивно впливає на 

його результати. 

Методика самостійного здобуття знань з навчальної, наукової 

літератури та інтернету. Головним джерелом здобуття знань у 

процесі навчання у вузі є книга (підручник, навчальний посібник, 

монографія, словник, довідник, збірник наукових праць, наукова 

стаття). Під час добору літератури з того чи іншого питання 

необхідно вміти скласти бібліографічні записи за єдиними вимогами. 
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Опис книг, газетних і журнальних статей потрібно робити тією 

мовою, якою їх надруковано. 

Для ефективної і результативної роботи з книгою студентові 

необхідно дотримуватися науково обґрунтованих організаційних і 

санітарно-гігієнічних вимог. Насамперед раціонально організувати 

своє робоче місце. Книги, підготовлені для опрацювання, мають 

лежати зліва попереду, а письмове приладдя – праворуч. Під час 

читання і ведення записів світло має падати зліва і зверху. 

Найзручніше користуватися настільною лампою. Варто також 

чергувати періоди напруженої праці і відпочинку. Важливо через 1,5-

2 години один вид розумової діяльності змінювати на інший, зовсім 

відійти від розумової діяльності та зайнятися на 10-15 хвилин іншим 

видом діяльності, яка не потребує розумового навантаження. 

Ефективним є активний відпочинок і виконання фізичних вправ, 

прогулянка на повітрі тощо. 

Під час роботи з книгою не слід застосовувати збуджувальні 

засоби: чай, каву, тютюн, що підвищує працездатність на короткий 

час, але шкодить здоров'ю. Читати треба мовчки, що дає змогу 

глибше зосередитися на змісті прочитаного, проникнути в його суть. 

У роботі з книгою варто дотримуватися таких правил: 1. Під 

час вивчення певної проблеми потрібно ознайомитися з 

першоджерелами, а потім з посібниками, критичними статтями. 

Опрацювання посібників не може замінити вивчення першоджерел, 

робота над якими викликає в студента самостійні думки, судження, 

сприяє глибшому розумінню теми чи проблеми. 2. Опрацювання 

літератури з конкретного питання варто починати з робіт загального 

характеру і від них переходити до спеціальних і вужчих досліджень.  

Студент може використати різні види читання. 

Часто застосовують суцільне читання, яке передбачає процес 

уважного вивчення книги або окремих її тем, розділів. У такому 

випадку будь-яке питання треба починати вивчати з найпростішого, 

загального. Проте слід усвідомлювати поняття, судження, 

міркування, умовиводи; з'ясовувати основні положення, тези, 

твердження, встановлювати взаємозв'язок між ними; відокремлювати 

головне від другорядного; уміти критично проаналізувати зміст 

книги, дати правильну оцінку. 

Іноді варто використати часткове читання, коли необхідно 

опрацювати лише окремі розділи, питання та ін. Найчастіше часткове 

читання застосовують у роботі з енциклопедіями, словниками, 
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довідниками. Треба визначити спектр довідкової літератури, 

напрацювати зручну для себе систему записів та ін. 

Необхідним для студента є синтетичне читання – конкретне і 

раціональне використання часткового і суцільного читання книги. 

Останнім часом поширюється так зване швидкісне читання. 

Цей метод привертає увагу людей розумової праці тим, що коли під 

час звичного читання людина фіксує від 150 до 400 слів за хв., то під 

час швидкісного – від 900 до 2000 – 2500 слів. 

У процесі самостійного навчання важливо вміти робити записи 

прочитаного. Під час опрацювання книг застосовують такі види 

записів, як складання плану; виписування цитат; записи висновків, 

складання тез; складання конспекту; складання анотацій; написання 

реферату; рецензування; систематизація зведених оглядів; підготовка 

зведеного конспекту; складання схем, таблиць; запис власних думок; 

записи окремих слів із занотовуванням їх значення та ін. 

План – така форма запису, коли студент фіксує окремі логічно 

завершені частини статті чи книги, даючи їм своєрідні заголовки. 

Залежно від змісту прочитаного матеріалу та визначеної мети план 

може бути простим і складним. 

Цитата – дослівний уривок з тексту твору або чиїсь слова. Її 

наводять письмово чи усно для підтвердження міркування. 

Опрацьовуючи літературу, потрібно робити записи основних 

думок автора. Для цього в зошиті студент указує прізвище та ініціали 

автора, назву книги, місце і рік видання; у певній послідовності 

записує міркування про головні проблеми, які розглядались. На 

полях можна робити свої помітки. Такий підхід дає змогу продумати 

прочитане, усвідомити в загальних рисах його суть і зберегти 

матеріал для відтворення у пам'яті головних проблем книги у 

майбутньому. 

Тези – коротко сформульовані основні положення доповіді, 

лекції, повідомлення тощо. Кожну тезу потрібно сформулювати 

чітко і стисло. Вона має передавати основну думку автора. Приклади 

і доведення не записують. На полях читач може робити помітки, 

записувати свої думки щодо опрацьованого матеріалу. Робота з 

книгою у такий спосіб допомагає синтезувати основні думки й 

положення, сприяє розвитку логічного мислення. 

Студент має вміти складати конспект. Власне конспект – це 

короткий, послідовний, стислий письмовий виклад основного змісту 

книги, статті, лекції, записаний у розповідній формі. У конспекті 
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можна записувати тези, виписки, цитати, цифрові матеріали, таблиці, 

графіки, окремі рисунки. Виклад конспективного запису має бути 

послідовним і логічним. Для підтвердження окремих положень 

необхідно записувати найяскравіші приклади.  

До складання конспектів книг, статей ставлять такі вимоги: 

– записи треба вести в окремому зошиті. Найкраще 

використовувати для цього шкільний зошит, який містить 12 

аркушів, що дає змогу в майбутньому зручніше користуватися 

раніше зробленими записами, розміщувати і синтезувати їх за 

тематичним принципом. З лівого боку сторінки відводять широке 

поле (4-5 см). На ньому зручно робити помітки, доповнення, 

складати плани законспектованого матеріалу, висловлювати власні 

думки; 

– на початку конспекту необхідно записати прізвище та 

ініціали автора, повну назву роботи з підзаголовками, місце і рік 

видання, кількість сторінок (опрацьовуючи великі за обсягом 

джерела, доцільно починати з окремої сторінки). Важливо записати 

дату написання твору, обставини його написання, якщо такі є; 

– писати необхідно розбірливим почерком і обов'язково 

чорнилом. Треба пам'ятати, що конспект ви готуєте не для 

одноразового використання. Він може стати у пригоді впродовж 

навчання і в подальшій самостійній професійній діяльності; 

– цитати й особливо важливі думки (положення, визначення, 

правила та ін.) необхідно позначати в тексті; 

– доцільно виробити свої умовні знаки, щоб підкреслювати в 

конспекті потрібні місця. 

Складання конспекту наукової праці починається з 

попереднього прочитання матеріалу, у якому подано її аналіз, оцінку. 

Важливо спочатку перечитати її, щоб мати уявлення про структуру, 

загальний зміст, і лише після цього конспектувати. Записи варто 

робити, переказуючи матеріал своїми словами. Ефект дає фіксація 

результатів аналізу й синтезу прочитаного, а не дослівний запис 

незрозумілого чи перефразованих речень. У конспекті треба чітко 

записувати заголовки й підзаголовки, позначаючи їх підкресленням, 

іншим чорнилом. Сторінки конспекту необхідно нумерувати. 

Анотація – коротка узагальнююча характеристика книги (чи її 

частини), статті, рукопису. Для складання анотації необхідно уважно 

перечитати книгу; з'ясувати, кому вона адресована, з якою метою її 
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можна використати. Працю потрібно оцінити з погляду її науковості, 

логічної послідовності, актуальності питань чи проблем. 

Рецензія – критична оцінка праці, відгук про неї, у якій 

висловлюють міркування про прочитане загалом і його найважливіші 

деталі, застосовуючи науково обґрунтовані доведення, факти, 

пояснення. Рецензії здебільшого мають характер висновків, 

узагальнень, оцінки прочитаного. Можна давати оцінку книги чи 

статті загалом або окремих її розділів, частин, роблячи наприкінці 

узагальнення. 

Складання зведеного конспекту становить систему записів, які 

містять фіксування планів, виписування цитат, окремих тез, 

висновків, докладне конспектування розділів. На окремих аркушах 

або в спеціальному зошиті треба виписувати незрозумілі слова з 

поясненням і тлумаченням їх значення, прислів'я, приказки, 

афоризми, крилаті слова. 

 

3. 6. Поняття контролю навчальної діяльності студентів 
Іспити і заліки є підсумком самостійної роботи студентів 

протягом семестру або навчального року. Щоб успішно їх скласти, 

варто систематично працювати над засвоєнням матеріалу з кожної 

навчальної дисципліни впродовж усього семестру. На екзаменаційну 

сесію переважно виносять не більше 6 заліків і 5 іспитів. Заліки є 

формою перевірки успішного виконання лабораторних і 

розрахунково-графічних робіт, курсових проектів (робіт), засвоєння 

навчального матеріалу на практичних і семінарських заняттях, 

способом перевірки проходження навчальної і виробничої практики 

та виконання у процесі цих практик усіх навчальних доручень 

відповідно до програми. В окремих випадках заліки можуть 

проводити і з дисципліни загалом, і з окремих її частин. Для 

підготовки до заліків окремі дні не відводяться. Студент 

зобов'язаний скласти всі заліки до початку екзаменаційної сесії.  

Щоб успішно підготуватися до іспитів, необхідно 

ознайомитися з програмою їх проведення. На основі цього скласти 

план повторення, систематизації матеріалу на кожен день, щоб 

певний відлік часу (залежно від кількості днів, які відведені на 

підготовку до іспиту) залишити для повторного узагальнення 

програмового матеріалу. 

Програма навчальної дисципліни, за якою проводять іспит, 

завжди має бути на робочому столі. Для підготовки необхідно 
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вибрати потрібні навчальні посібники, рекомендовану літературу. Не 

можна обмежуватися конспектами лекцій, оскільки записи в них 

надто стислі, неповні, немає ілюстративного матеріалу. Заучування 

конспекту приводить до догматизму й формалізму в знаннях, значно 

утруднює процес усвідомлення і розуміння сутності основних 

наукових понять. Конспект лекцій може слугувати лише орієнтиром, 

планом-програмою засвоєного матеріалу. 

Під час підготовки до контрольних заходів необхідно уважно 

прочитати й усвідомити сутність вимог конкретного питання 

програми, ознайомитися з конспектом, уважно опрацювати 

необхідний навчальний матеріал за навчальними посібниками та 

рекомендованою літературою. 

Якщо з окремої теми викладач запропонував першоджерела, 

спеціальну наукову літературу, яку студент опрацьовував у період 

підготовки до семінарських чи інших занять, необхідно повернутися 

до записів цих матеріалів, відтворити в пам'яті основні наукові 

положення. В окремому зошиті на кожне запитання варто скласти 

стислий план відповіді в логічній послідовності, з фіксацією 

необхідного ілюстративного матеріалу (малюнки, схеми, цифри). 

Якщо окремі питання програми залишаються незрозумілими, 

їх необхідно написати на полях конспекту, щоб з'ясувати на 

консультації. Провідні положення теми (правила, закони, 

визначення) після глибокого усвідомлення їх суті варто завчити, 

повторюючи декілька разів або розповідаючи колезі. Найважливішу 

інформацію варто позначати іншим кольором. Таким чином потрібно 

поступово переходити від повторення матеріалу однієї теми до 

іншої. Після повторення і систематизації всього навчального 

матеріалу необхідно переглянути його ще раз уже за своїми 

записами, перевіряючи подумки, як засвоєно логіку розкриття 

кожної теми, як зафіксовано в пам'яті основні факти, формули, 

ілюстративний матеріал, чим і як можна доповнити окремі питання. 

Якщо під час основної роботи з систематизації і повторення 

навчального матеріалу необхідно працювати самому (а не групою), 

оскільки у кожного особливості розумової діяльності – 

індивідуальні, то підсумкову роботу корисно здійснювати вдвох-

утрьох. Це дає змогу взаємоперевірити рівень засвоєння й розуміння 

навчального матеріалу. Найзручніше готуватися до іспитів у 

читальному залі бібліотеки чи в спеціалізованому навчальному 
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кабінеті. Впродовж доби необхідно працювати 8-9 годин, роблячи 

через кожні 1,5 години перерви на 10-15 хвилин.  

Контроль – це сукупність усвідомлених дій, спрямованих на 

отримання відомостей про рівень опанування окремими студентами 

(слухачами), програмного матеріалу, оволодіння теоретичними й 

практичними знаннями, навичками і вміннями, що необхідні в 

процесі виконання завдань професійної діяльності. 

Педагогічний контроль – система перевірки результатів 

навчання і виховання студентів. Розвиток різноманітних видів 

педагогічного контролю стимулює навчання та пізнавальну 

діяльність студентів. Головна мета контролю – визначити якість 

засвоєння навчального матеріалу, ступінь відповідності сформованих 

умінь і навичок цілям та завданням навчання. Контроль має 

відповідати певним вимогам і бути об'єктивним, систематичним, 

освітнім, діагностичним, виховним, формуючим, керівним, 

розвивальним, оцінювальним, усебічним, а також охоплювати всі 

ланки навчального процесу й сприяти його розвитку та 

удосконаленню. 

Контроль навчання виконує певні функції, має свої види, 

методи і форми, систему критеріїв оцінки якості професійних знань, 

навичок і вмінь у студентів. 

У вищих навчальних закладах виділяють такі функції 

контролю за навчальним процесом: 

■ діагностична, яка сприяє з'ясуванню об'єктивного рівня 

професійних знань, навичок і вмінь у студентів; 

■ корегувальна, що передбачає внесення змін у процес 

навчально-пізнавальної діяльності на основі об'єктивної оцінки 

попередніх знань, навичок і вмінь; 

■ освітня, сутність якої в тому, що вона сприяє поглибленню, 

розширенню і вдосконаленню професійних знань, навичок, умінь 

студентів; 

■ виховна, яка полягає в тому, що у процесі контролю 

формуються громадянські якості; 

■ стимулююча, що спонукає до активності у дидактичному 

процесі та вдосконалення своїх знань, навичок і вмінь; 

■ оцінювальна, яка передбачає вимірювання та оцінку знань, 

навичок і вмінь студентів. На практиці її здійснюють виставляючи 

оцінки; 
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■ розвивальна, яка виявляється у тому, що будь-який контроль 

викликає певне психічне навантаження особистості, розвиток її 

розумових і фізичних сил, творчого мислення тощо; 

■ мобілізуюча, котра підсилює, концентрує, зосереджує 

моральні, інтелектуальні й фізичні зусилля на усунення виявлених 

недоліків або досягнення нових успіхів у навчанні. 

Реалізація функцій контролю залежить від дотримання 

основних принципів перевірки навчально-пізнавальної діяльності та 

оцінки знань, навичок і вмінь студентів. Так, А.М. Алексюк і 

Ю.К. Бабанський пропонують дотримуватися таких принципів 

контролю: 

■ індивідуального підходу до перевірки та оцінки знань, 

навичок, умінь студентів, що передбачає оцінювання кожного 

залежно від можливостей, здібностей, теоретичної, практичної 

підготовки, виявлених зусиль, сумлінності, активності в СР; 

■ систематичності та регулярності перевірок і оцінювання 

навчально-пізнавальних дій студентів, який вимагає виконання 

контролю на усіх етапах дидактичного процесу за певним планом; 

■ урізноманітнення видів і форм контролю, урахування виду й 

роду майбутньої професійної діяльності, що передбачає застосування 

різних форм, методів, прийомів і способів для оцінювання 

теоретичної, практичної підготовок студентів та їх якості; 

■ всеосяжності, який передбачає всебічність, тематичність, 

повноту контролю та оцінювання; 

■ об'єктивності перевірок та оцінювання, який потребує 

оцінювання у процесі контролю за науково розробленими 

об'єктивними критеріями, уникання суб'єктивних оцінних суджень та 

висновків педагога, які ґрунтуються тільки на поверхневій перевірці 

знань, навичок і вмінь студентів; 

■ диференційованості контролю та оцінювання, що базується 

на конкретній оцінці навчальних дій кожного студента з 

урахуванням змісту і специфіки його професійної діяльності; 

■ єдності вимог до контролю з боку всіх науково-педагогічних 

працівників, який передбачає керування в оцінюванні студентів 

єдиною системою вимог та критеріїв. 

Водночас практична реалізація цих принципів залежить від 

умілого застосування основних видів, форм і методів контролю, а 

також визначення конкретних критеріїв та норм оцінки знань, 
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навичок і вмінь студентів. Зміст контролю визначають навчальні 

програми.  

За призначенням і характером контроль поділяють на: 

попередній, поточний, періодичний, підсумковий, взаємоконтроль, 

самоконтроль. 

Попередній контроль проводять для того, щоб визначити 

рівень підготовки студентів на початку нового навчального року чи 

періоду. Його результати суттєво впливають на з'ясування 

початкової ситуації для подальшої організації навчання, 

конкретизації, оптимізації та цілеспрямованого визначення його 

змістового компонента, обґрунтування послідовності опрацювання 

розділів і частин навчальних предметів, визначення основних 

методів, форм і засобів його проведення та ін. 

Поточний контроль застосовують для перевірки як окремих 

студентів, так і академічних груп у повсякденній навчальній 

діяльності насамперед на поточних заняттях. Викладач систематично 

спостерігає за навчальною роботою студентів, перевіряє рівень 

опанування програмного матеріалу, формування практичних навичок 

та вмінь, а також виставляє відповідні оцінки за усні відповіді, 

контрольні роботи, практичне виконання певних нормативів, 

передбачених збірниками нормативів і програмою дисципліни. 

Поточний контроль має виховний характер, оскільки спрямований на 

стимулювання у студентів прагнення систематично самостійно 

працювати над матеріалом, підвищувати свій рівень знань; на 

вдосконалення педагогічної майстерності викладача. 

Періодичний контроль має системний, плановий, 

цілеспрямований характер і полягає у визначенні рівня та обсягу 

оволодіння знаннями, навичками, вміннями наприкінці тижня, 

місяця, кварталу, півріччя, навчального року. Цей контроль 

здійснюють і у процесі поточних занять, і в спеціально відведений 

резервний час. 

Підсумковий контроль спрямований на визначення рівня 

реалізації завдань, сформульованих у навчальних програмах, планах 

підготовки та в інших документах, які регламентують навчально-

виховний процес. Він охоплює і теоретичну, і практичну підготовку 

студентів. Проводять контроль наприкінці зимового й літнього 

періодів навчання, під час спеціальних заходів перевірки. 
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У навчально-виховному процесі діє взаємоконтроль у формі 

порад, консультацій, обміну досвідом, допомоги найкращими 

студентами тим, які відстають у навчанні. 

Важливим засобом контролю є самоконтроль, який реалізує на 

практиці принципи активності й свідомості, міцності знань, навичок і 

вмінь студентів. Розрізняють індивідуальну і групову форми 

самоконтролю.  

У разі індивідуальної форми контролю студент самостійно 

визначає ступінь опанування професійними знаннями, навичками та 

вміннями.  

Груповий самоконтроль передбачає оцінку власної навчальної 

діяльності та досягнутих успіхів, а також визначення недоліків, 

обґрунтування шляхів їх подолання. 

До основних форм організації перевірки знань, навичок і вмінь, 

окрім самоконтролю, належать індивідуальна, фронтальна і групова 

перевірки. 

Мета індивідуальної перевірки – визначити, на якому рівні 

кожен студент оволодів сукупністю знань, навичок і вмінь, 

розвитком професійних якостей, а також визначити основні недоліки 

й шляхи їх усунення. 

Фронтальну перевірку застосовують для того, щоб за відносно 

короткий термін часу з'ясувати рівень опанування програмного 

матеріалу. Педагог готує з певної теми короткі запитання, які задає 

студентам і вимагає коротких відповідей на них з місця. Наприклад, 

фронтальна письмова робота. 

Групова перевірка спрямована на з'ясування рівня колективних 

дій, злагодженості й згуртованості під час виконання завдань. 

Інколи виправдовує себе комбінована перевірка – поєднання 

зазначених вище форм. 

Відповідно до цілей контролю, які визначають педагоги, для 

реалізації цих форм перевірки використовують певні методи. 

Методи перевірки – це сукупність прийомів і способів 

педагогічної діагностики ефективності навчально-пізнавальної 

діяльності студентів забезпечувати повну й змістовну інформацію 

про перебіг дидактичного процесу у навчальних закладах та про його 

дієвість і результативність. 

Основними методами перевірки успішності студентів у 

дидактичному процесі та визначення ефективності цього процесу є 
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побічне спостереження, усне опитування, вправляння, 

програмований контроль, письмові роботи, дидактичні тести. 

За допомогою методу спостереження за навчально-

пізнавальною діяльністю студентів педагог детально пізнає їх 

діяльність, ставлення, волю й бажання, з'ясовує задатки і здібності, 

успіхи, поведінку, можливості та способи дій у певних ситуаціях, 

визначає обсяг і глибину оволодіння професійними знаннями, рівень 

опанування відповідними навичками та вміннями, ступінь 

сформованості особистісних якостей, недоліки й шляхи їх усунення. 

Контрольне спостереження можна здійснити в будь-який час. 

Письмовий контроль забезпечує глибоку й всебічну перевірку 

опанування програмного матеріалу. За допомогою письмових робіт 

одночасно контролюють студентів у різних галузях знань. Цей метод 

є об'єктивним, оскільки надає можливість порівняти знання студентів 

за допомогою стандартних запитань, виявити теоретичні знання, 

практичні навички, вміння, а також адекватне їх застосування для 

розв'язання конкретних професійних завдань. У результаті такого 

аналізу в педагога формується уявлення про кожного студента, про 

його переваги та недоліки. 

Об'єктивний і всебічний аналіз має значний виховний та 

дидактичний вплив як на викладача, так і на інших студентів. 

Ще одним методом перевірки є усне опитування. Його 

здійснюють за допомогою бесіди, оповідання студента, тлумачення 

певних теорій, ідей, поглядів професійних явищ тощо. Усне 

опитування забезпечує безпосередній контакт педагога з тими, хто 

навчається. В його основі лежить монологічна відповідь студента або 

бесіда. Цей метод завдяки своїй специфіці й характеру застосування 

використовують щоденно і на планових заняттях, і на різноманітних 

перевірках. 

Під час опитування особливу увагу слід приділяти 

формуванню доброзичливої морально-психологічної атмосфери в 

групі. Спочатку педагог чітко формулює запитання, і тільки після 

певної паузи (15-20 секунд) називає студента, який має відповідати. 

На вищу оцінку заслуговують студенти, які активно 

пропонують нестандартні шляхи розв'язання проблеми. Тільки тоді, 

коли студенти не в змозі дати правильну відповідь, потрібно 

спрямувати їхні міркування у правильне русло, уміло підказати 

необхідний напрям пошуку правильної відповіді. 
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Досить ефективним методом перевірки результатів навчання є 

метод вправляння – практичні заняття, практикуми, практики тощо. 

У дидактичній практиці частіше використовують дидактичні 

тести, які складають стандартизований комплект завдань щодо 

певного навчального матеріалу, за допомогою яких визначають 

рівень його опанування. Тести дають змогу об'єктивно оцінювати 

рівень опанування теоретичних знань практичних навичок та вмінь. 

За цілями навчання тести поділяють на такі чотири види: 

■ перевірки знань (фактів, понять, законів, теорій), тобто 

знання таких відомостей, які необхідно було раніше запам'ятати і 

тепер відтворити; 

■ виявлення умінь виконати певні розумові дії на основі 

здобутих знань; 

■ виявлення умінь самостійно здійснити критичний аналіз 

вивченого матеріалу; 

■ визначення умінь студентів творчо використовувати здобуті 

знання під час розв'язання нестандартних завдань. 

Варто зазначити, на сьогодні у вітчизняній педагогічній і 

психологічній літературі не існує узгодженого погляду на 

використання дидактичних тестів і у виявленні рівня опанування 

знань, навичок і вмінь, для перевірки їх міцності, надійності. 

У вищих навчальних закладах також починають застосовувати 

для контролю та оцінки знань студентів програмований контроль, 

який здійснюється за допомогою комп'ютерів, що забезпечують 

негайний зворотний зв'язок між відповіддю того, хто навчається, і 

запрограмованим навчальним матеріалом, дають змогу відразу 

отримати інформацію про рівень відповіді. 

Оцінка – процес і результат виявлення й порівняння рівня 

опанування студентами професійно важливих знань, навичок та 

умінь з еталонними уявленнями, задекларованими у навчальних 

програмах підготовки, порадниках, збірниках нормативів та інших 

документах. 

Еталонні уявлення – такі (індивідуальні й групові) знання, 

навички та вміння, а також рівень їх опанування, які необхідні для 

ефективного виконання завдань професійної діяльності. Вони є 

критеріями, щодо яких оцінюють знання, навички і вміння студентів. 

До контролю та оцінки знань, навичок і вмінь студентів у 

навчанні висувають такі вимоги: об'єктивність; достатня кількість 

відомостей для оцінки; тематична спрямованість; умотивованість 
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оцінок; єдність вимог з боку тих, хто контролює; оптимальність; 

усебічність; дієвість. 

У процесі оцінювання знань студентів слід брати до уваги:  

1. Обсяг відомостей, оперування поняттями, категоріями, 

фактами, основними теоріями, законами, закономірностями й 

принципами, ступінь їх пізнання, здатність до систематизації та 

узагальнення. 

2. Якість опанування методологічною і теоретичною основами 

навчального предмета. 

3. Дієвість знань, наявність простих умінь, доцільність їх 

застосування під час розв'язання практичних завдань. 

Отож, знання мають бути глибокими, міцними, 

систематизованими, оперативними та усвідомленими, а їх рівень – 

репродуктивним, реконструктивним, евристичним і творчим. 

Оцінюючи навички студентів, педагог має брати до уваги: 

■ наявність практичних навичок у галузі навчальної 

дисципліни, що сприяють успішному опануванню професійної 

діяльності; 

■ якість, швидкість, стійкість, точність їх виконання в 

різноманітних умовах, зокрема й екстремальних. 

Для оцінки вмінь педагог має враховувати: 

■ наявність конкретних умінь, їхню глибину, стійкість; 

■ ступінь опанування основними прийомами діяльності та їх 

творче застосування під час розв'язання нестандартних завдань у 

різноманітних ситуаціях майбутньої професійної діяльності, 

■ конструювання алгоритму дій та його інноваційність; 

■ здатність моделювати професійні дії; 

■ виконання комплексу дій, які становлять це вміння; 

■ упевненість, самостійність, обґрунтованість, систематичність 

дій; 

■ зміст самоаналізу результатів власних дій, характер 

зіставлення отриманих результатів з основною метою діяльності; 

■ умотивованість дій та їх усвідомлення; 

■ наявність помилок, їх кількість і характер, ступінь впливу на 

остаточний результат діяльності; 

■ ступінь ефективності та якість виконаних дій тощо. 

Оцінюють студентів за чотирибальною системою. Критерії 

оцінок визначено у навчальних програмах підготовки студентів. Їх 

можна сформулювати таким чином: 
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■ «відмінно» – студент володіє навчальним матеріалом у 

повному обсязі (міцно засвоїв увесь програмний матеріал, виявив 

глибоке його розуміння, вичерпно відповів і обґрунтував власні 

висновки, прийняв обґрунтоване рішення і вміло використав на 

практиці, упевнено виконав завдання); 

■ «добре» – студент засвоїв навчальний матеріал на достатньо 

високому рівні (загалом знає весь програмний матеріал, на питання 

відповідає вільно, але недостатньо повно, правильно використовує 

свої знання на практиці тощо); 

■ «задовільно» – студент загалом засвоїв основний матеріал, 

оперує ним недостатньо чітко та упевнено, невдало визначає зв'язки 

й відносини між предметами і явищами (виявляє знання тільки 

основного матеріалу, передбаченого програмою, спроможний 

використовувати свої знання на практиці, правильно виконує 

прийоми);  

■ «незадовільно» – студент загалом має поверхневе уявлення 

про основний навчальний матеріал, не може ним оперувати. 

Викладачеві потрібно домагатися, щоб оцінка була 

об'єктивною, справедливою, обґрунтованою, ясною й зрозумілою 

студенту. Треба усунути фактор суб'єктивізму. 

У сучасній дидактиці вищої школи триває інтенсивний пошук 

об'єктивних методів контролю. Таким засобом можуть бути 

дидактичні тести. Мова йде про тести досягнень, за допомогою 

яких можна виміряти рівень знань. Основне, щоб вони були 

об'єктивними й мали чіткі критерії оцінки для вимірювань ознак 

професійної діяльності. 

В оцінюванні студентів використовують також самооцінку, яка 

є джерелом і спонукальною силою розвивального навчання. 

Педагог може використовувати словесні оцінки. Такі оцінки 

закладено у деяких заохочувальних висловлюваннях, позитивних 

репліках на зразок «молодець», «так тримати», «добре», «дотепно», 

«якісно», «відмінно», «ти можеш» тощо. Безумовно, словесні оцінки 

можуть мати і негативне значення – через зауваження, заперечення, 

демонстрування сарказму, докору, нотації та ін. Однак головна 

функція словесної оцінки має полягати в орієнтуванні студента на 

правильність його навчально-пізнавальних дій, закріплення успіху на 

цьому шляху, подальшого стимулювання для досягнення успіхів у 

пізнавальній діяльності. 
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Досвід проведення контролю доводить необхідність 

урахування таких аспектів: 

■ недоцільно контролювати те, що засвоєно на рівні 

ознайомлення, первинного уявлення; 

■ не слід застосовувати контроль, коли викладач упевнений, 

що всі студенти повністю впораються із завданням; 

■ добре організований поетапний контроль знижує 

необхідність у підсумковому або взагалі робить його непотрібним; 

■ потрібно варіювати засоби контролю; 

■ створення спокійної доброзичливої атмосфери в процесі 

контролю сприяє кращій роботі студентів та позитивно впливає на 

його результати. 

Засоби діагностики навчання у ВНЗ. Як було зазначено 

раніше, методологічними основами визначення цілі є соціальні й 

державні замовлення, освітні стандарти і результати маркетингових 

досліджень потреб у фахівцях із вищою освітою. На практиці 

розробниками конкретних цілей навчання є педагоги. Проте вони 

зайняті паралельно багатьма видами робіт (науковими, методичними, 

виховними, організаційними). 

Проектування навчання – особлива діяльність кафедр вузу. 

Тому необхідний професіоналізм у визначенні цілей навчальних 

дисциплін, орієнтація на кадрове замовлення, опора на педагогічні 

науки. 

Найбільш продуктивним підходом може стати дослідницький 

шлях, коли вивчають майбутню життєдіяльність випускників 

навчального закладу у 3-5-річній перспективі, й на цій основі 

визначають усі доступні сьогодні діагностичні цілі освіти. По-перше, 

тому, що життєдіяльність суспільства впродовж цього часу 

залишається стабільною. По-друге, діяльність випускника 

навчального закладу протягом цього періоду базується на знаннях, 

здобутих у навчальному закладі. Пізніше їх починає змінювати 

досвід, набутий у середовищі. І по-третє, наприкінці цього періоду 

починається природне професійне зростання молодого фахівця й 

просування ієрархічною службовою драбиною. 

Щодо терміну «діагностично задані цілі навчання і 

виховання», то В.П. Безпалько вважає, що мету формулюють 

залежно від діагностики, якщо поняття, які використовують, 

відповідають таким вимогам: 
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■ визначення та ознаки настільки точно описано, що поняття 

завжди адекватно співвідноситься з його об'єктивним виявом (тобто з 

тим, що воно означає); 

■ явища і чинники, що їх позначає поняття, мають прямий чи 

непрямий вимір; 

■ результати вимірів можна співвіднести зі шкалою оцінки. 

Отже, для діагностичної (Д) постановки будь-якої мети потрібно, 

щоб вона була точно описана (Про), піддавалася виміру (3) і щоб 

існувала шкала її оцінки (Оц). Звідси виходить формула 

діагностичності: Д = Про + 3 + Оц. Неможливість виконати хоча б 

одну операцію з формули діагностичності робить мету 

недіагностичною. 

Педагогічна діагностика у перекладі означає прояснення, 

розпізнавання. Її також можна тлумачити як отримання інформації 

про стан та розвиток контрольованого об'єкта, у нашому контексті – 

процесу навчання. 

Педагогічна діагностика не замінює дидактичних засобів 

навчання, а допомагає виявити умови, досягнення та недоліки 

процесу, визначити шляхи підвищення його ефективності, 

вдосконалення підготовки фахівців відповідно до поставленої мети. 

Вагомий внесок у наукове обґрунтування поняття педагогічної 

діагностики та прогнозування зробив вітчизняний учений-дидакт 

професор І.П. Підласий. На його думку, «діагностика – це система 

технологій, засобів, процедур, методик та методів висвітлення 

обставин, умов та факторів функціонування педагогічних об'єктів, 

перебігу педагогічних процесів, встановлення їх ефективності та 

наслідків». 

Педагогічну діагностику постійно використовують у таких 

педагогічних об'єктах, як навчальні заняття, самостійна робота, 

методи навчання, навчальні плани та програми, форми навчання, 

технологія навчального та виховного процесів, розклад занять, 

вивчення передового педагогічного досвіду, методична робота, 

практичне навчання тощо. 

Предметом педагогічної діагностики є планування 

оптимальних педагогічних процесів, тобто реалізація ефективного 

навчання за рахунок менших витрат і раціонального поєднання 

організаційно-дидактичних засобів та методів навчання. 

За допомогою відповідних методів педагогічної діагностики 

проводять аналіз навчального процесу та визначають його 
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ефективність. Педагог на підставі діагностичних відомостей має 

зорієнтуватися на проведення внутрішньої чи зовнішньої корекції 

навчального процесу, виявлення прогалин у навчанні, підтвердження 

й заохочення успішних результатів, планування наступних етапів 

навчального процесу, покращення умов навчання тощо.  

Діагностика має ширший і глибший зміст порівняно з 

традиційною системою контролю та перевіркою знань і вмінь, 

оскільки ця система переважно лише констатує результат, не 

пояснюючи їх походження. Діагностування ж розглядає результати 

разом зі шляхами їх отримання, виявляє тенденції та динаміку 

формування продукту навчання. Тобто контроль і оцінка знань та 

умінь, їх аналіз, статистичне опрацювання, виявлення динаміки, 

тенденцій і прогнозування є складовими прогнозування. 

Отже, однією із важливих складових дидактичного процесу є 

педагогічна діагностика. Чим глибше проникають педагогічні науки 

у навчально-виховний процес, тим більшої значущості для 

дидактики набуває система діагностичних заходів. Стає дедалі 

очевиднішим, що, з одного боку, змусити вчитися лише 

застосовуючи засоби контролю й оцінки, неможливо, з іншого – 

діагностичні засоби є найскладнішим і найпотрібнішим 

інструментом в організації навчання, його регулюванні, у виборі 

прийомів роботи, диференціації завдань тощо. 

Як правило, результати здійснюваних діагностичних 

вимірювань сигналізують про стан засвоєння матеріалу та 

просування студентів до бажаної мети, про недоопрацювання, а 

також про доцільність обраних методів і засобів викладання. Аналіз 

результатів навчання є підставою для постійного його корегування й 

удосконалення на шляху досягнення мети. 

Ефективність педагогічної праці залежить від рівня 

педагогічної підготовки та інших компонентів педагогічного 

професіоналізму. Діагностування, прогнозування, розробка 

авторських програм, оптимізація усіх аспектів навчально-виховного 

процесу стають нормою педагогічної діяльності в закладах освіти 

різних рівнів акредитації. 

Практика людської діяльності підтверджує той факт, що 

досягнення високих результатів неможливе без ґрунтованого 

вивчення передумов будь-якого явища та факту. Прагнення з'ясувати 

всі обставини, від яких залежить успіх, спонукає до пошуків 

високоорганізованої, раціональної, науково-обґрунтованої 
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діяльності. Дієвим засобом проникнути в ситуацію ще до її 

виникнення є діагностування, за допомогою якого отримуємо 

реальну картину подій і можливість впливати на них. 

 

Тести для самоперевірки 

1. Основними функціями процесу навчання є: 

а) освітня;  

б) виховна; 

в) розвиткова;  

г) самовдосконалення; 

д) усі відповіді правильні. 

2. Зміст поняття «принцип навчання» включає в себе: 

а) основні положення, що визначають зміст, організаційні 

форми та методи роботи навчального закладу; 

б) спосіб упорядкованої взаємопов’язаної діяльності викладачів 

та студентів, спрямованої на вирішення завдань освіти, виховання і 

розвитку в процесі навчання; 

в) сукупність методів, спрямованих на передачу і засвоєння 

знань, формування умінь і навичок; 

г) зумовленість навчання суспільними потребами; 

д) зв’язок навчання з життям. 

3. Поняття «метод  навчання» означає: 

а) процес цілеспрямованого відображення об’єктивної 

реальності у свідомості людей; 

б) систему рухів, спрямованих на певний об’єкт з метою його 

перетворення; 

в) різноманітні види діяльності, твори духовної і матеріальної 

культури; 

г) свідому діяльність особистості, яка спрямована на 

вироблення в себе позитивних рис і подолання негативних; 

д) спосіб упорядкованої взаємодії викладачів та студентів, за 

допомогою якого вирішуються проблеми освіти, виховання і 

розвитку в процесі навчання. 

4. До якої  групи включено практичні методи навчання?: 

а) демонстрування, самостійні спостереження; 

б) вправи, лабораторні, практичні та дослідні роботи;  

в) робота з книгою, бесіда, графічні роботи; 

г) складання таблиць, робота з контурними картами, бесіда; 

д) правильної відповіді немає. 
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5. До наочних методів навчання належать: 

а) графічні роботи, демонстрування, самостійне спостереження; 

б) демонстрування, самостійне спостереження, ілюстрування; 

в) графічні роботи, вправи, лабораторні роботи; 

г) вправи, самостійне спостереження, демонстрування; 

д) лабораторні роботи, вправи, демонстрування. 

6. Негайні результати дають такі методи контролю 

навчальної діяльності: 

а) дидактичні тести;    

б) усна перевірка;    

в) письмовий контроль; 

г) контролюючий пристрій;  

д) перевірка практичних навичок і вмінь. 

7. Гедоністична функція лекції полягає у тому, що вона: 

а) зумовлена необхідністю забезпечити оптимальні умови для 

інтелектуального розвитку особистості через залучення її в активну 

розумову діяльність; 

б) дає змогу формувати в майбутніх фахівців певні морально-

духовні якості через зміст навчального матеріалу й налаштування 

студентів на конкретну пізнавальну діяльність; 

в) особливо важлива з погляду мобілізації студентів на 

навчальну діяльність; 

г) спонукає студентів до навчальної самостійної діяльності 

щодо оволодіння професійними знаннями, навичками і вміннями, до 

постійного пошуку нових знань, до професійної та громадської 

активності, розвитку і формування позитивних інтересів; 

д) має викликати позитивні емоції, естетичну насолоду від 

процесу здобуття знань і змісту лекційного матеріалу, спілкування з 

лектором і загалом викликати задоволення. 

 

Запитання і завдання для самоперевірки та контролю засвоєних 

знань  

1. Як між собою пов'язані методи і форми організації 

навчання? 

2. Окресліть основну дидактичну мету індивідуальних занять. 

3. Назвіть переваги та недоліки організації і проведення 

індивідуальних занять. 

4. Визначте місце консультацій у навчальному процесі вищої 

школи. 



 153 

5. Проаналізуйте доцільність використання ігрових методів 

навчання у практиці роботи педагога вищої школи. 

6. Визначте особливості організації та проведення ділових ігор. 

7. Назвіть вимоги щодо проведення практичного заняття. 

8. Назвіть основні види семінарських занять.  

9. Яке місце у навчально-виховному процесі належить 

спецсемінарам? Поясніть технологію і методику їх проведення.  

10. Охарактеризуйте історичний аспект розвитку і становлення 

лекції. 

11. Укажіть переваги і недоліки лекційної системи навчання у 

сучасній вищій школі. 

12. Які види лекцій використовують у вузі?  

13. Яких принципів контролю слід дотримуватися?  

14. Охарактеризуйте основні форми організації перевірки 

знань, навичок і вмінь, які використовують у ВНЗ. 

15. Обґрунтуйте доцільність використання діагностичних 

засобів у процесі організації навчання у ВНЗ. 

 

Тематика рефератів 

1. Дидактична мета індивідуальних занять. 

2. Технологія і методика проведення семінарських занять.  

3. Характеристика видів контролю навчання.  

4. Реалізація основних функцій навчання у процесі лекційної 

роботи. 

Перелік посилань 
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19. Цехмістрова Г. С., Фоменко Н. А. Управління в освіті та 

педагогічна діагностика. Навчальний посібник для студентів вищих 

навчальних закладів. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2005. 

20. Чайка В. М. Основи дидактики: Тексти лекцій і завдання 

для самоконтролю: Навчальний посібник. – Тернопіль: Астон, 2002. 

21. Якса Н. В. Основи педагогічних знань: Навч. посіб. – К.: 

Знання, 2007. 
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Розділ 4 
 

 

 

 

Особливості виховання у вищому навчальному 

закладі 

 
 

 

4.1. Характеристика методів, форм і засобів 

виховного впливу на особистість студента. 

4.2. Самовиховання студента в умовах ВНЗ та 

його мотивація. 

4.3. Індивідуальна виховна робота зі студентами. 
Тести для самоперевірки 

Запитання і завдання для самоперевірки та контролю 

засвоєних знань  

Тематика рефератів 

Перелік посилань 
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Ключові терміни та поняття: виховання, засоби виховання, 

самовиховання, перевиховання, чинники виховання, принципи 

виховання, національні принципи виховання, закономірності 

виховання, рушійні сили процесу виховання, складники виховного 

процесу, методи виховання, форми організації виховного процесу, 

суспільні інститути виховання, зміст виховання, процес виховання, 

функції виховання, вихованість, рівні вихованості, критерії 

ефективності педагогічного процесу.  

 

4. 1. Характеристика методів, форм і засобів виховного 

впливу на особистість студента 
Реалізація мети й завдань виховання у вузі значною мірою 

залежить від доцільності, виваженості методів виховання як 

педагогічного інструмента взаємодії зі студентами.  

Метод – шлях досягнення певної мети. Стосовно студентської 

практики методи виховання – конкретні шляхи впливу на 

свідомість, почуття, волю, поведінку студентів з метою розв'язання 

педагогічних завдань у процесі спільної діяльності викладачів і 

студентів. Часткові удосконалення методів називають прийомами 

виховання.  

Прийом виховання – частина загального методу, окрема дія 

(вплив), конкретне поліпшення. 

У педагогіці не існує єдиного визначення поняття «метод 

виховання». Оскільки мета виховання може бути загальною й 

частковою, методи є оптимальними підходами до її здійснення. 

Метод виховання не існує ізольовано, а впливає на особистість разом 

з іншими методами, що відображає цілісність і системність процесу 

виховання. Отже, метод виховання педагог виводить у процесі 

усвідомлення суті мети, багатовимірності людини, суперечливого 

характеру її взаємовідносин із навколишнім світом. 

Зміст методів виховання у ВНЗ визначають через: 

■ безпосередній вплив вихователя на вихованця; 

■ створення спеціальних умов, ситуацій, обставин, які 

спонукають вихованця змінити власне ставлення, визначити свою 

позицію, здійснити вчинок; 

■ суспільну думку референтної групи, яка є особистісно-

значущою для вихованця; 



 157 

■ суспільну діяльність вихователя з вихованцем, спілкування, 

гру; 

■ процеси навчання, самоосвіти та передачі інформації, 

соціального досвіду в сім'ї, у процесі дружнього й професійного 

спілкування; 

■ засвоєння народних традицій, фольклорної творчості, 

читання художньої літератури. 

Традиційно вважають, що знання методів і прийомів 

виховання, належне володіння ними визначають рівень педагогічної 

майстерності науково-педагогічної діяльності. З огляду на це 

важливе значення для оволодіння цією майстерністю має 

класифікація методів виховання та самовиховання.  

Однією з найпоширеніших є класифікація методів виховання 

В. О. Сластьоніна, згідно з якою розрізняють такі групи методів: 

■ методи формування свідомості особистості: бесіди, лекції, 

дискусії, переконання, навіювання, приклад; 

■ методи організації діяльності, спілкування, формування 

позитивного досвіду суспільної поведінки: привчання, педагогічна 

вимога, громадська думка, довір'я, тренування, створення виховних 

позицій, прогнозування; 

■ методи стимулювання діяльності й поведінки: гра, змагання, 

заохочення, покарання; 

■ методи самовиховання: самопізнання, самооцінка, 

саморегуляція. 

Поширеною у педагогічній літературі є класифікація методів 

виховання за ознакою спрямованості на поведінково-діяльнісну, 

інтелектуальну та емоційно-вольову сфери виховання: 

■ переконання, тренування, заохочення і покарання 

(М. І. Болдирєв, М. К. Гончаров, Ф. Ф. Корольов та ін.); 

■ методи переконання, організації діяльності, стимулювання 

поведінки (Т. О. Ільїна, І. Т. Огородников); 

■ методи всебічного впливу на свідомість, почуття і волю 

студентів; 

■ методи організації діяльності й досвіду суспільної поведінки 

і діяльності вихованців; 

■ методи усвідомлення цінностей суспільства, організації 

діяльності та формування досвіду суспільної поведінки, стимуляції 

діяльності й поведінки, педагогічної підтримки (Н. Є. Мойсеюк). 
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В інших класифікаціях, окрім переконання, тренування, 

заохочення та покарання, йдеться також про навіювання.  

Залежно від функцій, які виконують методи виховання у 

формуванні особистості, за Ю. К. Бабанським, поділяють на: 

1. Методи формування свідомості.   

2. Методи формування суспільної поведінки.  

3. Методи стимулювання діяльності й поведінки.  

4. Методи контролю й аналізу ефективності виховання. 

1. Методи формування свідомості – це методи різнобічного 

впливу на свідомість, почуття і волю з метою формування поглядів і 

переконань. До них належать бесіда, лекція, диспут і метод 

прикладу. 

Бесіда. Її особливість полягає у тому, що педагог бере до уваги 

наявні у студентів знання, моральні, етичні норми, підводить їх до 

засвоєння нових. Для успішного проведення бесіди потрібне 

обґрунтування актуальності теми; формулювання питань, які 

спонукають до розмови; спрямування розмови у потрібному напрямі; 

залучення студентів до оцінювання подій, вчинків і явищ 

суспільного життя.  

Дещо складнішою для педагога є індивідуальна бесіда, мета 

якої у тому, щоб викликати співрозмовника на відвертість. Педагог 

має дбати про те, щоб пропоновані моральні сентенції (судження) 

студент не лише усвідомив, а й «пропустив» через свій внутрішній 

світ, тобто пережив. Цього можна досягти, наводячи переконливі 

приклади. Одночасно студент має відчути, що педагог є союзником, 

щиро прагне допомогти йому і знає, як це зробити. Якщо йдеться про 

порушення правил поведінки, то спершу слід з'ясувати причини і 

мотиви, а відтак визначати форму педагогічного впливу. Не можна 

індивідуальну бесіду зводити до суцільної критики негативних 

вчинків. Треба вибудовувати її так, щоб людина, яка здійснила цей 

вчинок, сама усвідомила його аморальність. 

Лекція. Її сутність полягає у послідовному, систематичному 

викладенні певної проблеми. Лекція може мати епізодичний 

характер або належати до певного тематичного циклу, кіно-лекторію. 

Її успіх залежить від добре продуманої композиційної побудови, 

вдало дібраних переконливих аргументів, необхідних для 

оцінювання подій і фактів, особистих якостей лектора, його здатності 

володіти спеціальними психологічними прийомами. Теоретичні 

положення лекції мають тісний взаємозв'язок з практикою, з життям 
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колективу, що дає змогу встановити довірливий контакт із 

аудиторією. Найскладнішим моментом лекції є відповіді на 

запитання студентів, які потребують уточнення фактів, оцінювання 

явища, думки лектора щодо якоїсь проблеми. Запитання можуть 

мати полемічний характер.  

Диспут як метод формування свідомості особистості 

передбачає вільний, невимушений обмін думками, колективне 

обговорення різноманітних питань. Під час диспуту його учасники 

обстоюють свою позицію, переконуються у правильності чи 

помилковості своїх поглядів. Тематику диспутів слід добирати так, 

щоб спонукати учасників до роздумів над серйозними світоглядними 

питаннями: про мету життя, щастя, обов'язок людини перед 

суспільством та ін. На диспуті можна обговорювати й факти з життя 

групи, виробничого колективу, літературний твір, газетну чи 

журнальну статтю. 

Питання диспуту мають зацікавити, змусити замислитися над 

суттю проблеми, сприяти формуванню власного ставлення до неї. 

Важливо у процесі диспуту створити атмосферу невимушеності: усі 

повинні почуватися рівними, ніхто не має права повчати й 

ображатися, виступи мають бути відвертими й аргументованими. 

Метою диспуту є не прийняття остаточних рішень, а надання його 

учасникам можливостей для самостійного аналізу проблеми, 

аргументації власних поглядів, спростування хибних аргументів. 

Метод прикладу використовують для конкретизації певного 

теоретичного твердження, доведення істинності моральної норми. 

Він є переконливим аргументом і часто спонукає до наслідування. 

Інтенсивність виховного впливу прикладу зумовлена його наочністю 

і конкретністю. Використання прикладу у вихованні потребує 

врахування вікових та індивідуальних особливостей молодих людей. 

Виховання на позитивному прикладі не можна зводити до переліку 

позитивних героїв художніх творів, кінофільмів, найкращих 

студентів тощо. Необхідний емоційний, детальний, образний аналіз, 

щоб викликати захоплення, прагнення їх наслідувати. 

Негативні приклади використовують, зокрема у правовому, 

антинаркогенному вихованні, намагаючись продемонструвати 

шкідливість наслідування певних явищ. Прийомами використання 

негативних прикладів є громадський осуд негативних явищ; 

пояснення суті негативного, протиставлення аморальним вчинкам 
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найкращих зразків високоморальної поведінки, залучення студентів 

до боротьби з виявами зла. 

Дбаючи про формування свідомості особистості, необхідно 

впливати не тільки на розум, а й на емоційну сферу; наводити 

близькі й зрозумілі приклади; домагатися, щоб молода людина не 

лише зрозуміла почуте, а й сприйняла його. Важливим чинником у 

цьому є переконаність, тактовність і майстерність педагога. 

2. Методи формування суспільної поведінки передбачають 

організацію діяльності студентів та формування досвіду суспільної 

поведінки. До них належать педагогічна вимога, громадська думка, 

вправляння, привчання, доручення. 

Педагогічна вимога – це педагогічний вплив на свідомість 

вихованця з метою спонукання до позитивної діяльності або 

гальмування його негативних дій або вчинків. Вимога впливає на 

свідомість студента, активізує вольові якості, перебудовує 

мотиваційну і почуттєву сфери діяльності в позитивному напрямі, 

сприяє формуванню позитивних навичок поведінки. Вона має бути 

доцільною, зрозумілою і посильною. Для цього роз'яснюють її 

сутність, переконують у її необхідності, користі. Водночас слід 

домогтися позитивної реакції на неї. У процесі виховання рівень 

вихованості студентів змінюється. Відповідно, повинні зростати 

вимоги. Якщо до студента не підвищувати вимог, він може 

зупинитися на досягнутому. Педагогічна вимога має випереджувати 

розвиток особистості. 

Ефективність вимоги значною мірою залежить від її чіткості, 

лаконічності, щоб було зрозуміло, де, в якому обсязі, доки, якими 

засобами і кому саме слід її виконати. Така вимога виховує 

персональну відповідальність, дисциплінує. Якщо ж вимогу 

сформульовано непереконливо, не конкретно, її виконання буде 

безвідповідальним. 

Вимоги можуть стосуватися усіх сфер життя і діяльності 

особистості та мають бути однаковими, що сприятиме формуванню 

певних навичок і звичок. Не можна, наприклад, вимагати чистоти і 

порядку тільки в навчальній аудиторії, а на гуртожиток не зважати. 

Щоденне дотримання таких вимог з боку всіх членів колективу 

створює умови для ефективності виховного процесу. 

Громадська думка як метод виховання – це колективна вимога. 

Адже, обговорюючи вчинок конкретної людини, колектив прагне, 

щоб вона усвідомила свою провину. Аналізувати чи критикувати 
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потрібно не особистість, а вчинок, його шкідливість для колективу, 

суспільства і самого порушника. Розмову треба вибудувати так, щоб 

молода людина сама назвала причину свого вчинку. Під час 

обговорення обов'язково визначають шляхи подолання недоліків. 

За допомогою громадської думки людину легше переконати в 

хибності поглядів чи в неналежній поведінці, ніж в індивідуальній 

бесіді. Вона бачить, як реагують товариші на поради педагога і 

членів колективу, пересвідчується, що її поглядів ніхто не підтримує, 

і починає дослуховуватися до порад. 

Організовуючи обговорення поведінки, педагогу слід уникати 

надмірного втручання у розмову. Важливу роль відіграють 

стимулювання студентів висловлювати свою думку, колективний 

аналіз конфліктних ситуацій та їх розв'язання, привчання критично 

оцінювати думки і явища, аргументовано обстоювати власну думку. 

Вправляння  полягає у створенні умов для формування і 

закріплення позитивних форм поведінки особистості. Якщо студент 

завжди і в усьому намагатиметься дотримуватися вимог, постійно 

вправлятиметься у позитивній поведінці, то в нього сформуються і 

зміцніють відповідні навички і звички. 

Привчання ґрунтується на вимозі виконати певні дії. 

Насамперед мова йде про режим життя і діяльності молодої людини. 

Саме режим виховує безперервність зусиль щодо влаштування життя 

студента, заощаджує його енергію, привчає вчасно виконувати будь-

яку роботу, а також неухильно дотримуватися встановлених вимог. 

Метою доручення є вправляння людини в позитивних діях і 

вчинках. Для цього педагог чи студентський колектив дає студентові 

завдання, виконання якого потребує дій або вчинків. Доручення 

добирають так, щоб виконання сприяло розвитку ще несформованих 

якостей. Педагог має не лише дати доручення, а й допомогти його 

виконувати. Доручення з часом доцільно ускладнювати за змістом і 

методикою виконання, а також контролювати. Відсутність контролю 

призводить до безвідповідальності. 

3. Методи стимулювання діяльності й поведінки виконують 

функції регулювання і стимулювання поведінки та діяльності 

студентів. До них належать змагання, заохочення і покарання. 

Сутність змагання полягає у схильності до здорового 

суперництва і самоутвердження. Постаючи як конкуренція, боротьба 

за існування, змагання змушує тих, хто відстає, підніматися до рівня 

передових, а передових надихає на нові успіхи. У ВНЗ 
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використовують різноманітні форми змагань, а саме: конкурси, 

олімпіади, фестивалі, огляди художньої самодіяльності, виставки. 

Усе це розвиває інтереси, творчі здібності студентів, активізує 

пізнавальну діяльність. 

Заохочення ґрунтується на схваленні позитивних дій і вчинків з 

метою спонукання особистості до їх повторення. Важливо своєчасно 

помітити позитивні зміни в поведінці особистості, у ставленні до 

навчання, праці. Акцентуючи навіть на незначних змінах на краще, 

невеликих перемогах над собою, педагог пробуджує бажання 

вдосконалюватися, стимулює до повторення схвалених учинків. 

Сутність покарання – у несхваленні, осуді негативних дій і 

вчинків з метою їх припинення або запобігання в майбутньому. 

Покарання слід застосовувати обережно, щоб не спричинити 

озлоблення, лицемірства. Покарання має викликати переживання, 

відчуття провини, пробуджувати докори сумління і прагнення 

змінити поведінку. Виховна ефективність покарання зростає, якщо 

його сприймуть як справедливе. Тому слід завжди перевіряти факти, 

щоб довести провину. Незаслужене покарання провокує нові 

конфлікти. 

 4. Методи контролю й аналізу ефективності виховання 

використовують з метою з'ясування результативності конкретних 

виховних заходів, виховної роботи в колективі загалом. До них 

належать: педагогічне спостереження, бесіда, опитування (анкетне, 

усне), аналіз результатів діяльності студентів тощо. Який би метод 

педагог не використовував, він повинен бути елементом конкретної 

програми вивчення особистості чи колективу. 

Поведінка людини залежить не тільки від її особистісних 

якостей, а й від характеру стосунків із колективом, особливостей 

життя колективу. Дослідження змін має практичне значення для 

подальшої виховної роботи, для правильного прогнозування її 

змісту, добору методів, форм виховного впливу. Відомості про 

студента та колектив, отримані за допомогою одного методу, для 

достовірності й об'єктивності потребують перевірки іншими. 

Вивчення поведінки студентів і виховання відбуваються 

одночасно. Прийом чи метод вивчення особистості може бути 

водночас прийомом чи методом виховання (бесіда, доручення). 

Аналіз реагування особистості (колективу) на певний виховний 

вплив допомагає дібрати адекватні йому способи. До основних 

функцій вихователя належать: 
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■ статутно-позиційна забезпечує розуміння й прийняття 

педагогів і педагогічних колективів свого соціального статусу, ролі, 

місця, функціональних завдань, відповідальності та обов'язків як 

основних суб'єктів виховного процесу; 

■ розвивальна полягає в активному впливі на процес розвитку 

й саморозвитку студентів, розвитку в них критичного ставлення, 

громадянської позиції тощо; 

■ формуюча спрямована на формування у студентів 

необхідних цінностей (переконань), морально-психічних і 

громадських якостей; 

■ інформаційно-комунікативна зумовлює активний вплив 

виховання на процес пізнання студентами один одного, а також 

розвиток соціальних зв'язків і статутних взаємин у студентських 

колективах і ВНЗ; 

■ мотиваційно-мобілізуюча полягає у формуванні 

спонукальних сил студентів до продуктивного навчання та 

оволодіння майбутньою професією; 

■ профілактична полягає у прогнозуванні й запобіганні 

небажаних виявів поведінки студентів; 

■ перевиховання спрямована на викорінення, ліквідацію 

негативних якостей і рис характеру студентів, а також соціально-

психічних утворень у соціальних групах в інтересах формування й 

розвитку соціально-ціннісних орієнтацій. 

Суб'єктами виховання у ВНЗ вважають науково-педагогічних 

працівників, ректорат, працівників різних відділів, центрів, 

інститутів, факультетів, науково-педагогічні колективи кафедр, 

факультетів, інститутів, студентські колективи, а також педагогічне 

середовище вузу і навіть окремих студентів. Об'єктами виховання у 

ВНЗ є насамперед студенти, а також науково-педагогічні працівники 

та ін. 

Однак у сучасних умовах у розв'язанні складних виховних 

завдань дедалі частіше наявні суб'єкт-суб'єктні відносини, що 

припускає взаємоактивність і взаємодію усіх студентів як 

повноправних учасників процесу. Такий характер стосунків 

стимулює активність студентів. Це зумовлено тим, що будь-який 

студент ефективно розвивається й формується тоді, коли йому 

надають можливість розкритися, виявити свій творчий потенціал. 

Виховання стає плідним, якщо воно звернене до суб'єктних, 

творчих сил студента. Тоді об'єкт виховання не тільки правильно 
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розуміє виховний вплив, а й приймає його та активно виконує усі 

вимоги. Важливо розуміти, що безліч взаємодій, у які вступає 

студент, він не засвоює пасивно й механічно. Одні з них стимулюють 

діяльність і формують мотиви поведінки, інші виявляються 

нейтральними, треті спричинюють опір. У вихованні спонтанно 

виявляються природні сутнісні сили людини. Усе це характеризує 

студента як цілісний феномен, що одночасно є і суб'єктом, і об'єктом 

виховання. 

Як суб'єкт виховного процесу студент становить 

індивідуальність, що розвивається. Іншими повноправними 

суб'єктами виховного процесу є кожен педагог. Третій учасник 

виховного процесу – науково-педагогічний колектив ВНЗ. Як суб'єкт 

виховання, колектив педагогів впливає на кожного студента, 

зумовлює його діяльність, формуючи світогляд, поведінку, життєві 

стратегії. Водночас колектив науково-педагогічних працівників сам є 

об'єктом виховання. 

Четвертим учасником виховного процесу є педагогічне 

середовище ВНЗ. Саме тут студент здобуває сприятливі умови для 

свого розвитку, задоволення власних потреб та інтересів, 

застосування своїх здібностей для самовдосконалення, 

самоутвердження і самовиявлення. Значні виховні можливості 

закладено у впливах, які чинять суспільні інститути, державні 

органи, родина та інші суб'єкти виховання. Виховує також соціальне 

середовище, соціальна дійсність. 

Змістова сторона виховної діяльності у ВНЗ зумовлена цілями 

та завданнями держави. Зміст виховання ґрунтується на 

загальнолюдських цінностях, досвіді й традиціях сучасної 

цивілізації, Батьківщини тощо.  

Основними напрямами виховання у ВНЗ в сучасних умовах є: 

ідейно-національне, патріотичне, духовно-моральне, естетичне, 

соціально-правове, екологічне, фізичне і трудове. 

Усі складові виховання відображають змістовий аспект 

єдиного виховного процесу у вузі, який має ґрунтуватися на 

національних ідеях, ідеях побудови державності, патріотизмі, 

вірності своєму народові тощо. Реалізація цих напрямів дає змогу 

формувати студента як цілісний феномен, усебічно розвинену 

особистість. Основу структури виховання у ВНЗ становлять такі його 

елементи: суб'єкт, об'єкти, мета, система відносин, система впливів, 
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система взаємозв'язків між елементами, які входять до структури 

процесу виховання, результати виховання.  

Алгоритм виховання у вузі вказує на сувору його 

послідовність: 

■ аналіз фактичного стану справ для виявлення суперечностей 

у цілісному діяльнісно-виховному процесі й визначення шляхів 

їхнього розв'язання; 

■ планування ефективних виховних заходів та організація 

їхнього виконання; 

■ створення умов для ефективного виховання у ВНЗ; 

Форми виховання – варіанти організації конкретного 

виховного процесу, композиційна побудова виховного заходу. У 

вихованні студентів, розвитку їхніх творчих здібностей, формуванні 

необхідних майбутньому фахівцеві якостей важлива роль належить 

спеціально організованій позааудиторній виховній роботі. Формами 

її організації у вищому навчальному закладі можуть бути масові, 

групові та індивідуальні. 

Масові форми виховної роботи. Особливістю масових форм 

виховної роботи є значна участь у ній студентів. До них належать 

святкування державних і релігійних свят, знаменних подій у житті 

ВНЗ, проведення читацьких конференцій, тематичних вечорів, 

вечорів запитань і відповідей, тижнів різних навчальних предметів, 

зустрічей із видатними людьми, конкурсів, олімпіад, фестивалів, 

виставок тощо. 

Ефективною формою виховання студентської молоді є 

читацькі конференції. Пропагуючи наукову, художню, 

публіцистичну літературу, студентській молоді прищеплюють 

зацікавлення книгою, формують у неї літературно-естетичні смаки. 

Такі конференції проводять на матеріалі творчості одного або 

кількох авторів, творів, об'єднаних тематикою з окремої літературної 

чи наукової проблеми. 

Вечори запитань і відповідей закликають до діалогу між 

фахівцями і студентами. На ці заходи запрошують фахівців із тих 

сфер діяльності, які цікавлять студентів. 

Літературно-музичні вечори, культпоходи в театр знайомлять 

студентів з різними жанрами цих видів мистецтва, формують 

естетичні смаки, виховують патріотичні почуття. 

Групові методи виховної роботи. Серед них 

найпоширенішими є «круглі столи», гуртки за інтересами, 
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обговорення радіо- і телепередач, новинок преси, акції милосердя, 

пошукова діяльність, екскурсії, походи, заочні подорожі, заходи з 

фізичного виховання – олімпіади, туристичні походи, бесіди про 

гігієну. 

«Круглі столи» зазвичай збирають молодих людей, які не 

обмежуються власною думкою в пошуках істини. Тему визначають 

заздалегідь. Учасники демонструють свої знання з теми й 

перспективи її розвитку. «Круглі столи» сприяють розширенню 

кругозору, формуванню світогляду, загальнолюдських і 

національних цінностей. 

Свій творчий потенціал студенти реалізовують у гуртках за 

інтересами, основні завдання яких – формування національного 

свідомого патріота-громадянина України; виховання фізично й 

морально здорової людини; усвідомлення моральних цінностей, 

ідеалів, культурних традицій, етичних норм; формування естетичних 

смаків; створення атмосфери емоційної захищеності, любові; 

збереження родинних традицій сімейних реліквій, вивчення 

родоводу, звичаїв, обрядів свого народу і народів, що населяють 

Україну; вивчення мови й шанування культури, національної 

літератури, мистецтва, преси, радіо і телебачення. 

У виховній роботі ефективним є використання радіо- і 

телепередач, перегляд художніх фільмів. У процесі виховної роботи 

доцільно практикувати обговорення публікацій із найпопулярніших 

видань, які приваблюють студентів своїми аналітичними 

матеріалами щодо політичної, економічної, культурної ситуації в 

Україні. 

Формуванню національної свідомості, патріотичних почуттів 

студентської молоді сприяє їхня активна участь у створенні 

університетських краєзнавчих музеїв, призначених для вивчення, 

збереження та використання пам'яток природи, матеріальної і 

духовної культури народу. 

Ефективними виховними заходами є також історико-

етнографічні експедиції з вивчення історії свого міста, села, області, 

краю та топоніміки цієї місцевості, дослідження історичних пам'яток, 

збирання предметів старовини, легенд, народних традицій, звичаїв. 

Індивідуальна виховна робота зумовлена індивідуальними 

особливостями студентів, через які здійснюється будь-який виховний 

вплив на особистість. Тому, аби впливати на особистість, необхідно 
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вивчити її індивідуальність. Індивідуально-виховну роботу зі 

студентами здійснюють за двома напрямами: 

■ корекція відхилень у свідомості й поведінці окремих 

студентів через створення спеціальних педагогічних ситуацій, які 

сприяють усуненню наявних в особистості студента негативних 

якостей; 

■ спонукання студентів до раціонального використання 

вільного часу для всебічного розвитку своєї особистості, 

удосконалення необхідних фахівцю якостей (консультування 

студентів щодо розумного використання вільного часу на самоосвіту, 

суспільну роботу, заняття фізкультурою і спортом, художньою і 

технічною творчістю тощо). 

Збагаченню особистості студента сприяють такі форми 

самостійної роботи, як читання художньої та спеціальної літератури, 

пошуки необхідної інформації через мережу «Інтернет», перегляд 

відповідних телепередач і прослуховування радіопередач, 

конструювання, написання творів, заняття фотографією і кіно-

режисурою тощо. 

Усі форми виховання взаємопов'язані та взаємозумовлені. 

Жодна з ниє не є універсальним засобом виховного впливу на 

особистість. Кожна з форм виховання передбачає єдність загального, 

особливого і одиничного. 

Загальне зумовлене тим, що всі форми виховної роботи 

спрямовані на досягнення загальної мети – виховання та розвиток 

студентів. Спільність умов і мети визначає спільність різних форм 

виховної роботи, що ґрунтуються на основі поваги до особистості, 

яку виховують, визнанні її індивідуальності, прав і свобод; базуються 

на потенційних індивідуальних можливостях, внутрішній активності 

студента в процесі його формування. 

Особливе полягає в тому, що ті чи інші форми виховної роботи 

реалізовують здебільшого у певному середовищі життєдіяльності 

студента. 

Специфічне, неповторне в організації і здійсненні виховної 

діяльності передбачає одиничне у змісті конкретної форми виховної 

роботи. 

Засоби виховання – предмети матеріальної і духовної 

культури, а також різні явища, що їх використовують у виховному 

процесі для розв'язання конкретних виховних завдань (книги, газети, 

журнали, радіо, телебачення, кіно, театр, виставки, ігри, спорт, 
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художня самодіяльність, цікавий співрозмовник, різноманітні 

предмети культури і природи). 

Будь-який об'єкт матеріальної чи духовної культури виконує 

функцію засобу виховання за умов, якщо: 

■ з ним пов'язана інформація, необхідна для розвитку 

внутрішнього світу особистості студента чи науково-педагогічного 

працівника; 

■ його виокремлено як предмет засвоєння в образній, наочно-

дійовій або знаково-сигнальній (усній чи письмовій) формі; 

■ об'єкт разом із його інформацією залучено до спілкування і 

спільної діяльності вихователя і вихованців. 

Кожен об'єкт має свої характеристики: фізичні, хімічні, 

естетичні та ін. Крім об'єктивних характеристик, виконуючи функції 

засобу виховання, він набуває ще й педагогічних характеристик, 

найважливішими з яких є: повнота інформації про об'єкт, спосіб 

використання цього засобу педагогом, можливості використання 

його студентами в майбутньому самовихованні. 

Педагогічні характеристики засобу виховання зумовлені 

об'єктивними і суб'єктивними причинами. Об'єктивно вони є 

продуктом культури і традицій народного виховання, у яких 

закріплено способи передавання духовних цінностей за допомогою 

уже раніше сформованих засобів виховання. 

Суб'єктивні причини зумовлені діяльністю вихователя, який 

конкретизує способи використання засобів виховання відповідно до 

мети і завдання та рівня вихованості студентів, враховуючи вимоги 

суспільства до особистості, сучасні педагогічні рекомендації і 

передовий досвід виховання. 

Засоби виховання зумовлені метою і завданнями виховання, 

методами і формами організації виховного процесу, мають значний 

вплив на всебічний розвиток особистості. 

Систему засобів розробляє вихователь відповідно до мети і 

завдань виховання. Розрізняють завдання перспективні (на декілька 

років), середньо-термінові (переважно на рік) і поточні (на тиждень). 

Одні засоби виховання є спільними, їх використовують для 

досягнення будь-якої мети, інші – спеціальні – для досягнення 

окремих завдань. До загальних засобів належать газети, журнали, 

художня література, фізична культура. 

Перспективні завдання містять виховання стійких 

характеристик особистості. На кожному етапі виховання 
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перспективні завдання конкретизують і уточнюють, зі зростанням 

рівня вихованості вони розвиваються й ускладнюються. 

Середньо-термінові завдання пов'язані з розв'язанням 

виховних проблем, актуальних для цього віку чи етапу. 

Поточні (оперативні) завдання визначає вихователь, 

керуючись рівнем вихованості студентів і необхідністю 

конкретизації перспективних та середньо-термінових завдань, потім 

добирає адекватні засоби виховання. 

Засоби виховання чинять суттєвий вплив на розвиток 

особистості. Засоби матеріальної культури (одяг, прикраси, 

оздоблення) пов'язані із розвитком практичного інтелекту, а засоби 

духовної культури, представлені в знаковій формі (книги, мова, 

живопис) – більш суттєві для розвитку теоретичного мислення. 

Усебічний розвиток особистості – процес оволодіння 

засобами матеріальної і духовної культури. Матеріальні та 

символічні засоби, пов'язані з мовою, утворюють складну систему, у 

якій символічні засоби спрямовані на управління і планування 

діяльності студентів, результатом якої є абстрактно-символічне 

мислення, свідомість, світогляд, моральні, естетичні та інші якості. 

У юнацькому віці триває розвиток та набувають нових рис такі 

якості, як рефлексія, антиципація та ідентифікація. 

Завдяки рефлексії свідомість аналізує особисті якості індивіда, 

виявляє «дефекти» минулого виховання. У виховній рефлексії значну 

роль відіграє приклад авторитетного дорослого, класична художня 

література, логічні засоби самоаналізу. 

Антиципація – здатність свідомості людини передбачати 

наслідки планових дій до їх реалізації, на етапі підготовки. 

Ідентифікація характеризує здатність людини засвоювати 

духовні цінності народу, виробляючи на цій основі переконання, 

звички поведінки та інші якості. Для розвитку здатності 

ідентифікувати культурні цінності використовують міжособистісні 

стосунки, бесіди на естетичні, моральні теми, приклад педагогів, 

батьків, обговорення творів художньої літератури. 

Засобами виховання вищих моральних і естетичних емоцій у 

студентів є художня література, виставки, різні види мистецтва, 

художня самодіяльність, гуртки і творчі студії, туризм і спорт. 

Засоби виховання вольових якостей особистості 

(наполегливості, цілеспрямованості, послідовності) – особистий 



 170 

приклад дорослого, діяльність, спрямована на досягнення важливої 

мети, громадська думка, система знань тощо. 

Самовиховання волі здійснюється на основі єдності емоційної 

та інтелектуальної сфер особистості, тому їхніми засобами є 

пізнавальна і практична діяльність у поєднанні з рефлексією та 

антиципацією. 

Розв'язання складних пізнавальних і практичних завдань на 

основі бажань дає студентові змогу тренувати свою волю, 

наполегливість, цілеспрямованість відповідно до ідеалу. 

 

4. 2. Самовиховання студента в умовах ВНЗ 

 та його мотивація 
Досвід навчально-виховної діяльності вищих навчальних 

закладів переконує, що ефективно вирішувати питання підготовки 

майбутніх фахівців можна лише за активної участі в цьому процесі 

студентів, тобто мова йде про їх самовдосконалення. 

Професійне самовдосконалення – свідомий, цілеспрямований 

процес підвищення рівня власної професійної компетенції та 

розвитку професійно значущих якостей відповідно до соціальних 

вимог, умов професійної діяльності та власної програми розвитку. 

Він ґрунтується на психологічному механізмі постійного подолання 

внутрішніх суперечностей між наявним рівнем професіоналізму («Я 

– реальне професійне») і уявним його станом («Я – ідеальне 

професійне»). 

Професійне самовдосконалення майбутнього фахівця 

відбувається у двох взаємопов'язаних формах. Ними є самоосвіта і 

самовиховання. Основним змістом самоосвіти виступає 

вдосконалення наявних у студента знань, формування умінь і 

навичок із метою досягнення бажаного рівня професійної 

компетенції. 

Людина інколи самовдосконалюється підсвідомо. 

Неусвідомлене самовиховання зазвичай має епізодичний характер, 

здійснюється без чіткого плану і розгорнутої програми, що набагато 

знижує його результативність. 

Значно вищу ефективність має усвідомлене самовиховання – 

системна і свідома діяльність людини, спрямована на її саморозвиток 

і формування власної базової культури. 
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Щоб самовиховання стало усвідомленим і професійно 

спрямованим, майбутній фахівець має відчути, реально оцінити свою 

придатність до обраної професії. 

Головною метою самовиховання на сучасному етапі є 

досягнення згоди із самим собою, знаходження сенсу життя, 

самоактуалізація, самореалізація потенційних можливостей, 

природних здібностей та активне самоутвердження у суспільному 

житті. 

Знаходження сенсу життя – відповідальний етап у розвитку і 

становленні особистості, коли відбувається процес формування й 

розвитку особистісних ціннісних орієнтацій, реалізація певних 

бажань, їх узгодження із загальнолюдськими, національними та 

професійними цінностями. Від вибору особистісних ціннісних 

орієнтацій та їх узгодженості залежать світогляд студента, його 

життєві принципи, переконання й професійна спрямованість, 

характер самоактуалізації, самореалізації і самоутвердження. 

Самоактуалізація – постійне прагнення людини до повного 

виявлення і розвитку особистісних потенційних можливостей та до 

їх реалізації. 

Самореалізація – свідома, цілеспрямована матеріально-

практична, соціальна й духовна діяльність особи, скерована на 

реалізацію власних сил, здібностей, можливостей, життєвих 

настанов. 

Самоутвердження – намагання утвердитися в певному 

соціальному статусі й соціальній ролі. 

Самовиховання студента розуміють як організовану, активну й 

цілеспрямовану діяльність, скеровану на систематичне формування й 

розвиток позитивних та усунення негативних якостей особистості 

відповідно до усвідомлених потреб і вимог суспільства, професійної 

діяльності, а також на реалізацію особистої програми розвитку. У 

процесі самовиховання усі аспекти особистості (переконання, 

світоглядні позиції, почуття, воля, звички, риси характеру, інші 

особистісні якості, конкретні результати діяльності й поведінки) 

стають предметом постійного вивчення і зміни з боку педагогів. 

Самовиховання властиве тільки людині, яка усвідомлює себе в 

системі суспільних відносин. Вдаючись до самовиховання, вона 

реалізує соціальну потребу набуття гами особистісних якостей, які б 

сприяли виконанню суспільних функцій. Соціальна детермінація 

самовиховання визначає також специфіку формування і розвитку 
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потреби в самовихованні. Така потреба розвивається в процесі 

суспільної діяльності особистості, її спілкування з іншими людьми.  

Суттєвою передумовою ефективності процесу 

самовиховання українського студентства на сучасному етапі 

становлення національної системи виховання є: 

■ постійне врахування суб'єктами виховання важливості, 

необхідності та складності цього процесу у виховній роботі ВНЗ; 

■ наявність необхідних психолого-педагогічних знань і 

практичного досвіду педагогів (кураторів) з питань організації 

самовиховання студентів; 

■ усвідомлення необхідності постійного керівництва та 

здійснення системного психолого-педагогічного впливу на 

самовиховання студентів; 

■ перетворення студентів на суб'єктів самовиховання; 

■ творче поєднання процесу самовиховання з активною 

навчально-пізнавальною діяльністю та організацією культурно-

просвітницької роботи і дозвілля; 

■ надання цьому процесу гуманного, національного і 

особистісного спрямування. 

До найважливіших внутрішніх передумов, які визначають 

ефективність самовиховання студентів, варто віднести: 

■ потреби й мотиви, що спонукують до роботи над собою; 

■ переконання, розвинуту самосвідомість, самокритичність, які 

дають змогу об'єктивно оцінити свої достоїнства, позитивні якості й 

вади; 

■ наявність почуття самоповаги та гордості за належність до 

обраного навчального закладу, яке вимагає не відставати від інших 

студентів і бути серед найкращих; 

■ певний рівень розвитку вольових якостей, звичок 

самооцінки, самоконтролю і саморегулювання, які надають 

процесові самовиховання цілеспрямованості та різнобічності; 

■ оволодіння теорією самовиховання та методикою роботи над 

собою; 

■ свідома установка на позитивний результат самовиховання; 

■ психологічна готовність до активної, системної роботи із 

самовиховання. 

Внутрішні передумови визначають можливість глибоко 

усвідомленого, продуманого, творчого характеру роботи над собою. 

Від рівня їхнього розвитку залежить остаточний результат 
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самовиховання. Ось чому в керівництві самовихованням студентів 

важливо особливу увагу звертати на формування й розвиток 

внутрішніх передумов. 

Однією з характерних рис самовиховання студентів є його 

стійкий взаємозв'язок із процесом виховання у ВНЗ та суспільною 

дійсністю. Завдяки організованим виховним впливам у студентів 

розвивається самосвідомість, з'являється потреба у самовихованні, 

формуються інтереси й життєві ідеали, визначаються основні 

напрями самовиховання. У процесі цілеспрямованої виховної роботи 

формується внутрішній світ студента, який визначає згодом його 

здатність, прагнення і можливість до самовиховання. 

Вивчення студентів, їх життєвої позиції та її впливу на 

характер поведінки особистості дає змогу простежити зв'язки між 

зовнішніми і внутрішніми факторами самовиховання, розвиток 

самовиховання в процесі, наприклад, навчально-пізнавальної 

діяльності. Це дає змогу подолати відрив самовиховання від 

реальних процесів життя, «замикання» його у сфері самоаналізу.  

Самовиховання здійснюється на основі певних принципів, які є 

найбільш загальними вихідними положеннями і вимогами 

особистості до самої себе й визначають мету, ідеали, зміст, методику 

та організацію процесу самовиховання. 

Основними принципами самовиховання є: 

■ принцип природовідповідності та народності самовиховання; 

■ принцип демократичності самовиховання, виховання стійкої 

громадської позиції та гуманістичної моралі; 

■ принцип системності, цілеспрямованості, ціннісної орієнтації 

виховання та самовиховання; 

■ принцип послідовності, неперервності та систематичності; 

■ принцип єдності самовиховання та наукового 

світосприйняття; 

■ принцип формування активної життєвої позиції та 

позитивного спрямування самовиховання; 

■ принцип взаємозв'язку виховання та самовиховання і 

професійної діяльності. 

Серед етапів роботи над собою можна виділити: самопізнання, 

планування, реалізація плану (програми), контроль і регулювання. 

Початковий етап у самовихованні – самопізнання – складний 

процес визначення своїх здібностей і можливостей, системи 

цінностей, життєвих намірів і прагнень, провідних мотивів і 
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мотивацій, характеру і темпераменту, особливостей перебігу 

психічних пізнавальних процесів (відчуття, сприйняття, пам'яті, 

уваги, уяви, мислення, мовлення). Завдяки цьому студент може 

самостійно визначити, яких успіхів може досягнути в житті, 

проаналізувати можливості вдосконалення своєї повсякденної 

діяльності, які спеціальні вправи можна використовувати для 

досягнення цілей та ін.  

Самопізнання – процес цілеспрямованого отримання 

інформації про розвиток якостей своєї особистості. Методично 

правильно організоване самопізнання, за А.В. Петровським, має такі 

напрями: самоусвідомлення, самовивчення, самооцінка. 

Процес самопізнання починається з самоусвідомлення, тобто 

усвідомлення себе як суспільної істоти – особистості та свого місця й 

життєвих орієнтирів у суспільній діяльності. Загалом 

самоусвідомлення є вищим рівнем розвитку свідомості людини, що 

виявляється в усвідомленні та системі її уявлень про саму себе, місце 

і роль у суспільному житті, потреби, інтереси, мотиви та мотивацію 

поведінки й діяльності, які активно розвиваються у межах «Я-

концепції». Самоусвідомлення дає змогу студентові глибше 

усвідомити себе й систему вимог, а також зрозуміти свої завдання у 

навчально-виховному процесі, чіткіше уявити перспективу свого 

подальшого розвитку. 

Самовивчення в процесі самопізнання спрямоване на вивчення 

якостей особистості, порівняння їх з вимогами, які ставлять до 

громадянина. Воно відбувається через самоспостереження, 

самоаналіз своїх учинків, поведінки, конкретних результатів 

діяльності, критичне ставлення до висловлювань на свою адресу з 

боку студентів, педагогів, керівників ВНЗ, самоперевірку в 

конкретних умовах.  

На основі самовивчення формується самооцінка, яка є 

судженням людини про міру наявності в неї певних якостей, 

властивостей і порівняння їх з еталоном, зразком. 

У самооцінці виявляється думка студента про самого себе. 

Завдяки самооцінці створюється власний проект самоорганізації. 

Об'єктивна самооцінка виконує кілька функцій, а саме: 

■ порівняння наявних якостей особистості з вимогами, що їх 

ставлять до конкретних фахівців; 

■ фіксації успіхів і недоліків у роботі над собою; 
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■ корегування (дає змогу вчасно відмовитися від недосконалих 

форм і методів роботи над собою, удосконалювати застосування 

засобів і прийомів, які мають позитивний ефект). 

Неодмінною умовою об'єктивної самооцінки є самокритичне 

ставлення студента до своєї особистості, уміння правильно реагувати 

на критичні зауваження інших людей.  

На підставі самовивчення й самооцінки у студентів формується 

рішення вдатися до самовиховання. Процес ухвалення такого 

рішення відбувається за умов глибокого внутрішнього переживання 

позитивних і негативних аспектів своєї особистості. 

Самооцінка формується за такими двома напрямами: 

■ зіставлення самого себе зі зразками для наслідування, із 

висунутими вимогами; 

■ повсякденне спілкування студентів із членами колективу, 

педагогами. 

У колективі формується певне ставлення до того чи іншого 

студента. Сила колективної думки спонукає до об'єктивнішої 

самооцінки. Пізнання іншого не тільки випереджує пізнання самого 

себе, а й слугує для нього джерелом та опорою. Порівняння себе з 

іншими є загальновизнаним критерієм самооцінки. Порівнюючи себе 

з ровесником у процесі спільної діяльності, студент помічає в собі те, 

що спершу помітив в інших і, як наслідок, приходить до 

усвідомлення своїх вчинків і дій, якостей та властивостей власної 

особи. Відбувається своєрідне перенесення різних властивостей 

особи, помічених в іншому, на самого себе. Однак існує також 

нестійкість самооцінки особистості, що є наслідком ще 

несформованого ставлення до самого себе. 

Особливості самооцінки залежать від реальних умов 

життєдіяльності особистості. 

Виокремлюють такі основні види самооцінки: адекватна й 

неадекватна (завищена і занижена).  

Самооцінка – це знання вихованця про самого себе і 

ставлення до себе разом узяті. Самооцінка передбачає виокремлення 

власних умінь, дій, якостей, мотивів, мотивацій і цілей своєї 

поведінки, їх усвідомлення та оцінного ставлення до них, уміння 

оцінити свої сили та можливості, узгодити їх із зовнішніми умовами, 

вимогами навколишнього середовища, уміння самостійно ставити 

перед собою ту чи іншу мету і відіграє велике значення у формуванні 

особистості. Самооцінка, залежно від своєї форми (адекватна, 
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неадекватна), може стимулювати або, навпаки, пригнічувати 

активність вихованця. 

Неадекватна занижена самооцінка знижує рівень соціальних 

прагнень студента, сприяє розвитку невпевненості у власних 

можливостях, обмежує його життєві перспективи. Така самооцінка 

може супроводжуватися негативними емоційними зривами, 

внутрішнім конфліктом, девіантною поведінкою. Внутрішній 

конфлікт може спричинити конфлікт між самооцінкою та оцінками, 

які дають ровесники, а також між самооцінкою й ідеальним «Я», до 

якого прагне вихованець. 

Існує залежність між характером самооцінки і такою якістю 

особистості, як упевненість у собі. Якщо людина впевнена в собі, 

вона правильно оцінює власні сили й можливості; її поведінка 

відповідатиме соціальним вимогам навколишніх. В основі 

невпевненості в собі – недооцінка своїх якостей і можливостей, 

самовпевненості – переоцінка. 

Від самооцінки вихованця залежать особливості його 

спілкування, взаємини з ровесниками, успішність навчально-

пізнавальної, професійної та іншої діяльності, подальший розвиток 

особистості, формування і розвиток життєвих орієнтирів. Правильна 

самооцінка сприяє моральному задоволенню студентів. 

Самооцінка, особливо здібностей та можливостей особистості, 

впливає на рівень прагнень вихованця, що виявляється у завданнях, 

які студент ставить перед собою та розв'язати які вважає 

спроможним. Рівень його прагнень і характер самооцінки яскраво 

простежуються у різних ситуаціях вибору: і у важких життєвих, і в 

повсякденній навчально-пізнавальній та іншій діяльності, у 

колективі. 

Отже, самооцінка є компонентом самосвідомості студента, що 

містить, окрім знання про себе, оцінку своїх здібностей, моральних 

якостей і вчинків та інших індивідуально-психічних властивостей. 

Другий етап у самовихованні – планування – передбачає:  

■ визначення мети і основних завдань на перспективу та на 

певні етапи навчання і діяльності студента; 

■ розроблення програми (плану) самовиховання; 

■ визначення умов діяльності із самовиховання (вироблення 

власних правил поведінки, вибір форм, засобів, методів і прийомів 

розв'язання завдань у роботі над собою). 
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Добре спланована робота над саморозвитком, 

самовдосконаленням своєї особистості є запорукою ефективності та 

результативності самовиховання. План має бути конкретним за 

змістом, з чіткою послідовністю розв'язання завдань. Мету й 

завдання конкретизують на ближні, середні й далекі перспективи 

розвитку студента. З метою й завданнями визначають також головні 

ціннісні орієнтири і зміст самовиховання, ідеали, до яких прагне 

особистість. 

Як правило, в кожного студента є свій ідеал, зразок, згідно з 

яким він формує процес самовдосконалення. 

На підставі сформульованих цілей, завдань розробляють 

програми (плани) самовиховання. Їх студенти складають на період 

навчання у ВНЗ. Після самооцінки позитивів і вад з метою їх 

удосконалення та усунення такі індивідуальні програми (плани) 

доопрацьовують. Це не обов'язково має бути офіційний документ, як 

правило, їх розробляють в особистих щоденниках, блокнотах. 

Головне їх призначення – допомогти студенту організувати і 

систематизувати роботу над собою. 

Практика засвідчує, що своє призначення програми (плану) 

самовиховання виконують тоді, коли в них відображено такі аспекти: 

■ за якими напрямами студент має намір працювати, які 

особистісні якості планує формувати, розвивати, удосконалювати, 

усувати; 

■ за допомогою чого хоче реалізувати заплановане і що 

використає в інтересах самовиховання; 

■ терміни виконання, а також терміни самоконтролю роботи 

над собою. 

Програми (плани) самовиховання конкретизують і 

доповнюють відповідними правилами поведінки і здійснюють через: 

■ підпорядкування власної діяльності мотивам і мотивації 

самовиховання; 

■ реалізацію програми виховання за умов збереження 

навчальної, громадської, спортивної та інших видів діяльності, 

власних мотивів і в разі супутнього мотиву та мотивації 

самовиховання. 

Існують правила поведінки, які напрацював студент. Це 

своєрідні орієнтири його поведінки в конкретних навчально-

виховних ситуаціях. Вони можуть мати і більш глибокий та 

перспективний характер. Часто для окремих студентів напрацьовані 
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правила поведінки стають програмними в роботі над собою. У 

процесі самовиховання те чи інше правило постійно наповнюється 

новим змістом. 

На цьому етапі роботи над собою використовують 

самозобов'язання (письмово оформлені зобов'язання перед собою за 

відповідний період досягти певних результатів: виховання у собі 

конкретних позитивних якостей, викорінення вад тощо; їх можна 

оформити і як власні правила поведінки); особистий план роботи над 

собою (передбачає систему заходів, спрямованих на формування в 

собі особистісних якостей, необхідних майбутньому фахівцю); 

програму самовиховання (передбачає розкриття змісту роботи 

студента над удосконаленням своєї особистості на тривалий період); 

девіз життя (влучно сформульована життєва мета, життєве кредо, яке 

визначає повсякденну поведінку особистості). 

Ефективність самовиховання майбутнього фахівця значною 

мірою залежить від педагогічного керівництва цим процесом. 

Педагогічне керівництво самовихованням студентів – оптимальна 

організація їхньої життєдіяльності, акцентування уваги на питаннях 

саморозвитку, відповідальності за себе, своє сьогодення та майбутнє, 

а також стимулювання самовиховної діяльності під час навчально-

виховного процесу.  

Основними умовами успішного педагогічного керівництва 

самовихованням студентів є реалізація таких навчально-виховних 

завдань: 

■ визначення головної мети, цілей і конкретних завдань із 

самоосвіти і самовиховання студентів; 

■ наявність чіткого плану, програми самовиховання; 

■ постійне вивчення індивідуальних особливостей студентів, 

популяризація та поширення найкращого досвіду їхньої роботи над 

собою; 

■ розроблення сучасних ефективних методик самовиховання 

та їх упровадження в навчально-виховний процес ВНЗ; 

■ роз'яснення студентам сучасних вимог до особистості 

фахівця вищої кваліфікації, значення професійного 

самовдосконалення; 

■ опанування студентами методик, методів, прийомів та 

засобів роботи над собою; 

■ формування яскравих ідеалів для самовиховання; 
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■ прищеплення навичок і вмінь самовивчення, виокремлення 

власних як позитивних, так і негативних індивідуально-психічних 

якостей, рис характеру; 

■ формування здорової морально-психологічної атмосфери в 

колективах, позитивної громадської думки та настрою, колективних 

традицій, стимулювання процесу самовиховання; 

■ залучення студентів до різноманітних видів діяльності, які 

сприяють інтенсифікації процесу самовиховання; 

■ усебічне забезпечення, допомога у відпрацюванні програми 

самовиховання та її реалізації; 

■ контроль процесу самовдосконаленням студентів та оцінка 

його ефективності. 

Основними етапами педагогічного керівництва 

самовихованням вихованців є: 

■ підготовчий етап: переконання студента у необхідності 

вдатися до самовиховання і в можливості досягнути бажаних 

результатів; формування потреб, мотивів і мотивації самовиховання; 

визначення основних цілей і завдань самовиховання;  

■ основний етап: визначення змісту самовиховання; допомога 

у виборі прийомів, способів, форм і методів самовиховання; 

допомога у складанні програми самовиховання; допомога в реалізації 

програми самовиховання; організація контролю за перебігом 

самовиховання і внесення в нього необхідних коректив; 

■ завершальний етап: допомога у самоконтролі та привчання 

вихованців до нього; стимулювання; підсумок досягнутих 

результатів і визначення нових орієнтирів до самовдосконалення; 

корегування і внесення нового змісту до програми самовиховання. 

Ефективне самовдосконалення майбутніх фахівців можливе 

лише в разі тісної співпраці студентів і педагогічного колективу 

вищого навчального закладу, пройнятої взаємною повагою і вірою в 

людину.  

Самовдосконалення передбачає високий професіоналізм в 

обраній сфері; інноваційний характер мислення і готовність до змін; 

навички управлінської діяльності; особисту творчу спрямованість, 

готовність забезпечувати умови не лише для свого творчого 

потенціалу, а за потреби – для потенціалу підлеглих; здатність 

розуміти інших людей, їхні прагнення, мотиви, інтереси тощо; високі 

духовні й моральні ідеали та переконання; високу політичну, правову 

та економічну культуру; системне мислення, яке передбачає 
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психологічну готовність, здатність та навички системного підходу до 

проблемних ситуацій; готовність брати на себе відповідальність; 

комунікативність, діловитість, здатність до міжособистісного й 

управлінського спілкування; володіння однією із найпоширеніших 

іноземних мов; знання комп'ютерної техніки. 

Третій етап самовиховання – реалізація програми 

самовиховання. Сутність діяльності студента на етапі реалізації 

програми самовиховання в тому, що він контролює роботу над 

собою, своєчасно виявляє відхилення реалізованої програми від 

заданої, запобігає їм, вносить відповідні корективи до плану 

подальшої роботи. Оволодіння ефективною методикою 

самовиховання студента є однією з умов підвищення його якості й 

результативності. 

Методи самовиховання – сукупність прийомів однорідного 

педагогічного впливу людини самої на себе для формування 

необхідних особистісних якостей та усунення негативних. 

Засоби самовиховання – сукупність предметів матеріальної і 

духовної культури, що їх використовують у виховному процесі для 

розв'язання конкретних завдань самовиховання. 

До основних методів самовиховання відносимо 

самопереконання, самоспостереження, самоконтроль, самоаналіз, 

самозвіт, самонаказ, самопорівняння, самоорганізацію життя та 

діяльності, самотренування, аутотренінг, наслідування прикладу, 

стимулювання самовиховання, самозаохочення, самоосуд, 

самопримус, самопідбадьорювання, самозобов'язання, 

самоінструктування, самонавіювання, самовправу, самокритику, 

самонагадування та ін. 

Самопереконання – метод впливу на себе з метою утвердження 

нових стосунків і ставлення до власних учинків. Його сутність 

полягає у висуванні доказів, контрдоказів та їх виваженості. За 

допомогою самопереконання студенти домагаються самовизнання 

необхідності розвитку в себе тих чи інших якостей особистості, 

усунення вад. Відбувається своєрідне розв'язання суперечностей між 

особистими поглядами, думками, почуттями і вимогами обов'язку, 

думками і поглядами авторитетної особи, колективу, суспільної 

думки. Сформовані за допомогою самопереконання думки й погляди 

додають студентам упевненості, морально-психологічної стійкості, 

сприяють мобілізації себе на досягнення завершальної мети 

самовиховання. 
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Метод самоспостереження полягає у спостереженні за своїми 

діями, вчинками, думками, почуттями і ґрунтується на загальній 

спостережливості людини. Він є необхідною передумовою контролю 

особистості за власною поведінкою та діяльністю. Його найкраще 

здійснювати у звичайних умовах. Слід застосовувати ретроспективне 

самоспостереження, тобто чітко відновлювати в пам'яті події, які 

щойно відбулися, факти – як продовження самопереживання. 

Помилок у цьому варіанті пізнання буває більше, ніж під час 

подальшого самоаналізу пережитого. Потрібно вміти прогнозувати 

діяльність, подію, передбачити перебіг розмови тощо. Повторне 

самоспостереження завжди дає певне уточнення, доповнення. У 

процесі самоспостереження інколи доцільно уповільнити процес 

своєї діяльності, тобто розтягнути свої переживання в часі.  

Самоконтроль – систематична фіксація свого стану або 

поведінки з метою запобігання небажаним виявам та свідомій 

регуляції особистістю своєї поведінки і діяльності, щоб забезпечити 

досягнення цілей, норм і правил самовиховання. 

Самоаналіз – аналіз своєї діяльності, вчинків, поведінки, свого 

внутрішнього світу. Він полягає у зіставленні того, що планували, з 

тим, що зроблено або могло бути зробленим; допомагає розкрити 

причини успіхів чи невдач, розвиває самосвідомість і сприяє 

самопізнанню. 

Самоконтроль та самоаналіз – зіставлення прийнятого плану та 

обов'язків із самовиховання з реальністю, результатами діяльності, 

встановлення їх невідповідності та внесення необхідної корекції для 

досягнення запланованого, пошук причин відхилень тощо. 

Самоконтроль у самовихованні виконує функції спостереження, 

оцінно-констатуючу та корегуючу.  

Самоконтроль як метод самовиховання розвивається на основі 

здатності вихованця контролювати будь-яку свою діяльність. 

Самоконтроль встановлює відхилення діяльності від особистого 

взірця, і якщо воно протилежне об'єктивно цінному зразку, то навіть 

дії, що їх чітко контролюють, можуть не дати якісного результату. 

Студент, у якого значно розвинутий самоконтроль, але не має 

достатньо знань і навичок, може погано виконувати те чи інше нове 

та складне для нього завдання. І навпаки, студент, у якого менш 

розвинутий самоконтроль, і він є професіоналом, може діяти значно 

ефективніше. Отже, немає підстав ототожнювати самоконтроль із 

саморегуляцією, оскільки він є лише функцією саморегуляції. 
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Вивчаючи самоконтроль, важливо розрізняти його види: 

ненавмисний (мимовільний) та навмисний (довільний) самоконтроль. 

Ненавмисний (мимовільний) самоконтроль можна здійснювати 

в структурі сприйняття і він може функціонувати автоматично. 

Предметом ненавмисного самоконтролю є не діяльність загалом, не 

мотиви, а лише процесуальний аспект діяльності. 

Основними функціями самоконтролю є: 

■ функція стабілізації дій (реалізація програми дій усередині 

діяльності); 

■ функція самоконтролю, яка спрямована на корегування 

діяльності згідно з її мотивами та мотивацією; 

■ функція стабілізації діяльності.  

Не слід забувати, що студент може мимовільно, без 

поставленої перед собою мети зіставляти свої наміри з конкретними 

вчинками й результатами, тобто здійснювати мимовільний 

самоконтроль на основі свідомого (логічного) аналізу. Але та 

обставина, що самоконтроль є мимовільним, здійснюється 

несистематично, значно знижує його можливості в стабілізації 

діяльності. 

На відміну від мимовільного самоконтролю, довільний 

самоконтроль зумовлює спеціально поставлена мета (стежити за 

реалізацією своїх завдань, перешкоджати мимовільній зміні 

діяльності, про яку йшлося вище) і має значні можливості 

стабілізації діяльності. Студенти, які свідомо ставлять перед собою 

ціль здійснити заплановану програму діяльності, не відволікатися 

сторонніми щодо неї справами, будуть спроможні більш 

систематично та послідовно виконувати свої професійні та суспільно 

корисні обов'язки. 

Довільний самоконтроль має, на відміну від мимовільного, 

більш сприятливі можливості також у реалізації програми дій 

усередині діяльності. Враховуючи вибірковий характер сприйняття, 

довільна ціль – проконтролювати певну програму діяльності – 

сприяє повнішому й точнішому відображенню інформації про неї і, 

як наслідок, чіткішому самоконтролю. У процесі самовиховання 

довільний самоконтроль набуває особливого значення. Це пов'язано з 

особливостями реалізації програми самовиховання, яка залежить від 

будь-якої діяльності (навчальної, суспільної, професійної тощо). Від 

того, наскільки ці види діяльності узгоджуються з цілями 
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самовиховання, залежить, наскільки самоконтроль підвищує 

стійкість діяльності. 

Сутність методу самоорганізації життя та діяльності в 

самовихованні полягає в тому, що студенти організовують свою 

поведінку й діяльність відповідно до сформованих правил поведінки, 

основних напрямів самовиховання, ефективно працюють над собою 

згідно з програмою самовиховання. Важливою умовою є вміння 

людини керувати собою, домагатися здійснення поставленої мети. 

Самонавіювання – вплив студента на самого себе з метою 

самовиховання. Як наслідок, у нього виникають різні психічні й 

соматичні стани. Через повторення словесних формул або появи 

яскравих уявлень на основі впевненості в досягненні результату 

самонавіювання впливає на психіку, дає змогу закріпити та в 

необхідні моменти викликати потрібний психічний настрій. Це 

технічна процедура, яку здійснюють через повторювання певних 

вербальних формул, які виявляють бажання, визначені іншими 

формами самовиховання. 

У роботі над собою студенти можуть застосовувати метод 

аутотренінгу, в основі якого лежить емоційно-вольове тренування, 

що дає можливість здібностям впливати на психорегулюючі процеси.  

Для цілеспрямованого самовпливу застосовують спеціальні 

вправи самонавіювання у вигляді словесних формул. У процесі таких 

тренувань студент у змозі сам створити собі модель уявлень, 

почуттів, емоцій, станів, увести цю модель у свою психіку завдяки 

зосередженню, увазі чи багаторазовому повторенню. Після введення 

в пам'ять модель переходить із короткочасної пам'яті в довготривалу, 

зі свідомості в підсвідомість і, зрештою, вже автоматично, мимоволі 

починає впливати на самонавіяння й поведінку людини. 

Самозобов'язання як метод самовиховання полягає у прийнятті 

рішення про самовиховання за обраними напрямами. Психолого-

педагогічний механізм самовпливу методом полягає в тому, що, 

беручи на себе зобов'язання займатися самовихованням, студенти 

мобілізують свої сили, формують у себе внутрішню готовність до 

активної та цілеспрямованої праці над собою. 

Самозобов'язання – процес зіставлення свого "Я" з вимогами, 

які висувають колектив, група, вихователі, суспільна організація, 

суспільство загалом, усвідомлення протиріч між своєю поведінкою 

та взятими на себе зобов'язаннями щодо самовдосконалення. Цей 

метод допомагає студентові виробити правила поведінки та 
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професійної діяльності, розвивати здібності, зіставляти своє "Я" із 

загальними вимогами. 

Самозобов'язання – добровільне прийняття усвідомлених 

цілей, завдань, змісту самовдосконалення, бажання сформувати в 

собі позитивні якості, усунути негативні та формування на цій основі 

програми самовиховання. Самозобов'язання виникають завдяки 

внутрішньому переконанню в їх необхідності і залежать від умов 

життя, потреб суспільства, обов'язків вихованця. 

Слід враховувати, що хоча самозобов'язання і виникають у 

процесі еволюції зовнішніх потреб у внутрішні зобов'язання 

особистості, згодом особистість може брати їх самостійно. Це не 

означає, що на самозобов'язання не впливають і далі об'єктивні 

причини, що від зобов'язань їх можна відокремити на основі 

протиставлень зовнішніх потреб і суб'єктивних бажань. 

Отже, самозобов'язання – внутрішня вимога до своєї 

поведінки. Завдяки самозобов'язанню визначають загальний напрям 

змін у власній особистості, за допомогою яких людина більше 

відповідатиме ідеалу. 

Узяті на себе самозобов'язання лише тоді можна реалізувати, 

коли особистість контролює свою діяльність із самовиховання. 

Інакше бажання особистості із самовиховання та її конкретна 

поведінка різко відрізняються, з'являються факти розчарування 

деяких вихованців у можливостях самовиховання. 

Самозвіт – ретроспективний погляд на шлях, пройдений за 

певний час (усний або письмовий). 

Самопорівняння – пізнавальна операція, що виявляє 

подібність та відмінність себе щодо інших. 

Самотренування – спрямованість на активне виконання цілей 

та завдань, які ведуть до поставленої мети самовиховання, реалізації 

програми самовиховання, розуміння кожної наступної перешкоди як 

можливості для самовдосконалення своїх здібностей. Цей метод дає 

змогу закріпити навички та вміння, які необхідні вихованцю у 

процесі професійної діяльності. 

Наслідування прикладу – орієнтація на пошук найкращих 

прикладів дій і поведінки, їх активне засвоєння. Це збагачує 

вихованця досвідом інших людей, більш авторитетних та видатних у 

своїй справі. 

Самостимулювання – визначення для себе певних заохочень і 

стягнень та їх застосування.  
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Самозаохочення – усвідомлення та переживання своїх успіхів, 

нагородження себе в разі успіху виконання програми самовиховання 

самоподякою, вільним часом, улюбленою справою.  

Самостягнення – усвідомлене переживання провини перед 

собою, перед колективом; незадоволення собою. 

Сутність самовиховання полягає у тому, що особистість 

усвідомлено змінює сама себе. Самовиховання є вищим рівнем 

самозміни як діяльності, мета якої – зміна своєї особистості. 

Усвідомлення своєї особистості як об'єкта самовиховання сприяє 

становленню мети, мотивів і мотивації самовиховання. Усвідомлення 

діяльності самовиховання сприяє підвищенню ефективності його 

засобів, систематичності та самостійної роботи над собою. 

Стимулювання самовиховання як спонука до активнішої 

роботи над собою полягає в тому, щоб забезпечити вищу потребу в 

самовихованні, викликати позитивні мотиваційні установки для 

подальшого удосконалювання своєї особистості. Стимулювати 

самовиховання можна такими двома способами, як створенням 

зовнішніх умов для самовиховання, впливом на внутрішні 

передумови. Стимулювання самовиховання передбачає 

використання таких прийомів, як самонавіювання, самозаохочення, 

самоосуд, самонаказ та ін. 

Самонавіювання – психічний вплив людини на себе через 

повторення подумки або вголос певних висловлювань до повного 

опанування собою («Я зможу спокійно вислухати зауваження»). 

Такий прийом пропонують використовувати, якщо потрібно 

подолати в собі страх перед труднощами, невпевненість у власних 

силах, нерішучість. 

До самозаохочення вдаються, якщо є необхідність позбутися 

негативних рис характеру, коли студент, долаючи певні труднощі, 

виконав складне завдання. 

Самоосуд – вияв незадоволення своїми діями, вчинками, 

поведінкою. Докори сумління пробуджують свідомість, 

спричинюють внутрішнє хвилювання і почуття провини. Самоосуд 

зумовлює бажання позбутися недоліків у поведінці. 

Самонаказ полягає в ухваленні рішення ніколи не відступати 

від принципів. Студент спонукає себе до виконання запланованої 

діяльності з метою самовиховання. Самонаказ залежить від 

переконаності людини. Самонаказ, який відповідає провідним 

життєвим цілям людини, її переконанням, значно ефективніший, ніж 
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самонаказ, який суперечить спрямованості особистості, її життєвим 

настановам. Результативність самонаказу залежить від 

самопереконання особистості в необхідності певних дій. 

Самопримус – виявлення незадоволення собою в разі 

невиконання самообов'язків, призначення собі додаткового завдання 

та примушування себе його виконувати. До практичних прийомів, 

які тут застосовують, відносять: 

■ «крок уперед» – щоденне планування діяльності на 

наступний день; 

■ «оцінювання прожитого дня» – аналіз своїх дій, учинків, вад; 

■ «правила моєї поведінки» – дотримання складених для 

студента правил поведінки, привчає до виконання своїх обов'язків. 

Ці методи, прийоми та способи забезпечують реалізацію плану 

самовиховання. 

Четвертий етап самовиховання – контроль і регуляція 

самовиховання. На цьому етапі застосовують прийоми 

самоконтролю, самозвіту, самооцінки. 

Самоконтроль у самовихованні ґрунтується на здатності 

студента контролювати будь-яку свою діяльність, тобто, аналізуючи 

перебіг роботи із самовиховання, студент встановлює відхилення в 

програмі самовиховання і вносить відповідні корективи у план 

роботи над собою. Безумовно, робота над собою вимагає, у разі 

необхідності, самокорегування. 

Самозвіт – це звітування студента перед собою в різних 

формах (подумки, у щоденнику тощо) про виконання взятих 

зобов'язань, реалізацію плану та програми самовиховання. 

Важлива роль у самовихованні належить вищим навчальним 

закладам, передусім його науково-педагогічним працівникам. 

Основними завданнями щодо організації самовиховання майбутніх 

фахівців є пояснення значення, актуальності процесу самовиховання 

для всебічного розвитку особистості; виховання уміння адекватно 

оцінювати себе; виховання готовності до співпраці з дорослими, які 

можуть дати поради, рекомендації щодо самовиховання. 

Самооцінка – це знання вихованця про самого себе і 

ставлення до себе разом узяті. Самооцінка передбачає виокремлення 

власних умінь, дій, якостей, мотивів, мотивацій і цілей своєї 

поведінки, їх усвідомлення та оцінного ставлення до них, уміння 

оцінити свої сили та можливості, узгодити їх із зовнішніми умовами, 

вимогами навколишнього середовища, уміння самостійно ставити 
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перед собою ту чи іншу мету і відіграє велике значення у формуванні 

особистості. 

Отже, неодмінною умовою дієвості керівництва 

самовихованням студентів є висока теоретична й методична 

підготовка всіх керівників та педагогів ВНЗ з питань самовиховання. 

 

4. 3. Індивідуальна виховна робота зі студентами 
Важливе місце у виховній діяльності педагога належить 

індивідуально-виховній роботі зі студентами. Для її реалізації 

педагог має оволодіти певним педагогічним інструментарієм. Для 

цього потрібно досконало оволодіти методикою індивідуальної 

виховної роботи, яка включає в себе сукупність підходів, методів, 

способів і прийомів взаємодії з окремим студентами. 

Організація індивідуальної виховної роботи зі студентами 

передбачає: 

■ діагностику особистості студента (якостей, властивостей, 

мотивації, установок, особливостей та ін.); 

■ визначення близьких і перспективних цілей індивідуально-

виховної роботи зі студентом; 

■ вироблення формуючих, розвивальних і корекційних заходів, 

спрямованих на усунення відхилень у поведінці студентів, розвиток 

інтелектуальної, емоційної та вольової сфер; 

■ здійснення впливу (вибір оптимальних форм, методів і 

прийомів впливу та їхнє практичне застосування); 

■ аналіз досягнутих результатів на студента та корегування 

цілей індивідуально-виховної роботи з ним. 

Науково-педагогічному працівникові необхідно знати: 

■ загальні біографічні відомості: прізвище, ім'я, по батькові, 

рік народження; соціальний і родинний стан; умови, у яких ріс, 

учився, виховувався; товаришів, друзів, знайомих; 

■ моральні якості: рівень свідомості, ставлення до обов'язку 

навчання, дотримання норм моралі, дисциплінованість, чесність, 

організованість, покора й ретельність, ставлення до товаришів і 

колективу; 

■ психічні особливості студентів; 

■ стан здоров'я: фізичний і психічний розвиток.  

Щоб вивчити студентів, педагогічно виправдано 

використовувати такі методи: спостереження, індивідуальну бесіду, 

вивчення документів, використання думки інших осіб; аналіз 
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результатів повсякденної діяльності, опитувальні методики, тести, 

проблемні ситуації, наприклад, введення в ситуацію морального 

вибору і виконання ролей.  

Найпоширенішим методом вивчення студентів є бесіда, яка не 

завжди досягає позитивного результату. По-перше, бесіда тоді 

досягає мети, коли вихованець усвідомлює її необхідність. По-друге, 

бесіда стане результативною, якщо науково-педагогічний працівник 

підготує умови для взаєморозуміння, зуміє схилити до себе студента, 

встановить з ним міцний контакт взаємодії. Педагог також має 

виявити стурбованість долею студента, доброзичливість, готовність 

надати йому реальну практичну допомогу. По-третє, готуючись до 

бесіди, не слід забувати про те, що студент може бути по-різному 

налаштований на її результат. По-четверте, бесіда може забезпечити 

очікуваний виховний ефект тоді, коли в ній цілісно реалізована 

можливість основного методу виховання. 

Зрозуміло, що об'єктом педагогічного впливу буде свідомість 

студента, провідним методом впливу – переконання. І залежно від 

обставин, науково-педагогічний працівник може скористатися 

різними прийомами цього методу, зокрема: роз'ясненням, 

спростуванням, доведенням, демонстрацією своєї позиції, 

прикладами позитивного досвіду тощо. 

Якщо студент не впевнений у собі, у розвитку якоїсь якості, 

можна застосувати метод навіювання. У разі навіювання під час 

бесіди варто орієнтуватися на створення такої психологічної 

атмосфери взаємодії зі студентом, яка б сприяла некритичному 

сприйняттю змісту установок, що їх повідомляє педагог. Цього 

досягають завдяки сприятливому емоційному настрою бесіди, 

відкритої доброзичливості й сильного прагнення вихователя надати 

практичну допомогу підлеглому, спираючись на безумовний 

авторитет викладача. 

Необхідно студента часто залучити до інтенсивного освоєння 

моральної чи правової норми, адаптації її у внутрішню площину, 

мотив дії чи вчинку. Навмисно створена ситуація допомагає зробити 

моральне знання фактом свідомості студента, компонентом 

світогляду й основою практичної дії. 

До навмисного введення в ситуацію морального вибору 

вдаються також стосовно студентів, які порушують навчальну 

дисципліну, громадський порядок. Доцільно попередньо з'ясувати 

ступінь стійкості мотивації такої поведінки, запропонувати студенту 
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ще раз зіставити форми властивої йому поведінки із загальною 

метою життя, професійною діяльністю, власною соціальною 

перспективою. Варто постійно спонукати його до того, щоб він сам 

навів аргументи на користь певних форм поведінки, зіставив їх із 

нормами внутрішньо-колективного життя й вимогами морального 

ідеалу. 

Застосовуючи метод виконання ролей, слід пам'ятати, що не 

можна ні змінити, ні розвинути жоден компонент у структурі 

особистості студента, не ввівши в ситуацію, котра вимагає виявлення 

саме цієї якості, певний компонент структури особистості. Метод 

виконання ролей вимагає, щоб науково-педагогічний працівник 

попередньо осмислив основні параметри тієї чи іншої ролі, її вимог 

до якостей особистості студента. Потім розробляють і реалізовують 

на практиці тактику «введення» студента в роль та педагогічне 

корегування її освоєння в різних ситуаціях навчання і громадської 

діяльності, життя й побуту студентів.  

Завжди в індивідуально-виховній роботі важливим є аналіз 

досягнутих результатів, який потрібно здійснювати систематично, 

щоб внести корективи у роботу зі студентами. Для цього необхідно 

володіти об'єктивною інформацією про студентів та їх поведінку. 

Позааудиторну виховну роботу у ВНЗ проводять на основі 

студентського самоврядування, активності та самостійності 

студентів за умови керівної ролі студентського активу і педагогічної 

допомоги педагога. Позааудиторна робота стимулює формування 

особистості студента. 

Професіоналізація позааудиторної роботи містить, з одного 

боку, спеціалізацію, тобто урахування специфіки факультету, а з 

іншого – педагогізацію, яка враховує загальну професіограму 

студента як майбутнього фахівця, надаючи системі виховної роботи 

у вищій школі педагогічної спрямованості. Позааудиторна виховна 

робота містить форми, які забезпечують удосконалення загальної 

педагогічної підготовки студентів.  

Основним напрямами професіоналізації позааудиторної 

виховної роботи є: 

■ урахування специфіки факультету під час організації та 

проведення виховної роботи зі студентами; 

■ широке використання форм, що відображають специфіку 

професійної діяльності студентів; 

■ моделювання і розв'язання педагогічних ситуацій; 
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■ удосконалення умінь і особистісних якостей студентів у 

процесі залучення їх до активної позааудиторної виховної діяльності; 

■ психолого-педагогічне обґрунтування методів і форм 

позааудиторної роботи студентів. 

Серед основних напрямів виховної роботи у вищому 

навчальному закладі виділяють формування наукового світогляду; 

громадянське та патріотичне виховання; правове виховання; 

моральне виховання; художньо-естетичне, трудове, фізичне 

виховання; екологічне виховання; професійно-педагогічне 

виховання. 

Реалізація цих напрямів роботи у вищих навчальних закладах 

має такі основні форми: диспути, вечори, читацькі конференції, 

бесіди, свята, лекції, зустрічі тощо. 

Серед основних заходів виховання можна назвати: 

■ бесіди та лекції на патріотичну тематику з історії, культури, 

літератури і мистецтва різних народів і країн, про їхні культурні 

взаємозв'язки; 

■ екскурси історичними та літературно-мистецькими місцями 

України; 

■ диспути про культуру міжетнічних, статевих та інших 

відносин; вечори і зустрічі поколінь; 

■ святкування ювілею просвітителів, письменників, діячів 

літератури, науки, культури, мистецтва; 

■ відзначення українських народних свят, обрядів; 

■ ознайомлення з традиціями і побутом народу України; 

■ роз'яснення основних засад Конституції України; 

■ лекції та бесіди з питань правового виховання; 

■ зустрічі з працівниками правоохоронних органів, дискусії на 

тему «Молодь і закон». 

Серед форм позааудиторної виховної роботи виділяють 

педагогічні інформації; диспути на педагогічні теми; читацькі 

конференції; усні журнали; бесіди за круглим столом; вечори на різні 

теми; конкурси; студентські гуртки. 

Виховну роботу в студентських групах здійснюють через 

інститут кураторів. Це управлінська ланка, яка взаємодіє з іншими в 

системі позааудиторної виховної роботи і забезпечує її організацію 

на рівні студентської академічної групи. Результатом діяльності 

куратора є те, що молода людина набуває соціального досвіду 
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поведінки, формується її національна самосвідомість, ціннісні 

орієнтації, розвиваються індивідуальні якості. 

Куратора призначає адміністрація ВНЗ на підставі подання 

декана факультету, а також враховуючи побажання студентів. На 

посаду куратора академічної групи призначають провідного 

спеціаліста, досвідченого педагога. Враховують також профіль 

підготовки фахівців та специфіку діяльності факультету. Термін 

перебування на посаді куратора – один навчальний рік (згідно з 

наказом керівника ВНЗ). Термін дії наказу про призначення на 

посаду можуть щороку продовжувати. 

Обов'язковими умовами призначення на посаду є стаж 

науково-педагогічної роботи у вищому закладі освіти (не менше двох 

років, з них у цьому ВНЗ – не менше року); обов'язкове викладання 

одного з лекційних курсів чи проведення семінарсько-практичних 

занять в академічній групі. На кураторів академічних груп 

поширюється система матеріального заохочення, прийнята у вищому 

навчальному закладі. Результати діяльності куратора обговорюють 

систематично на засіданні кафедр, учених радах факультетів, 

засіданнях ректорату та вченій раді вузу. 

Куратор веде документацію відповідно до основних 

нормативних документів з організації навчально-виховної роботи у 

вищих навчальних закладах. Куратор академічної групи діє на 

підставі плану виховної роботи, розробленого на навчальний 

семестр, рік, згідно з перспективним та річним плануванням ВНЗ за 

формою, затвердженою вченою радою. 

Організаційно-методичну допомогу кураторам надає 

адміністрація ВНЗ, згідно з їх посадовими обов'язками та рівнем 

професійної компетентності. Методичну підготовку куратора 

забезпечують різноманітні форми методичної роботи. 

Куратори академічної групи виконують такі функції: 

аналітична, організаторська, комунікативна та соціальна.  

Аналітична функція передбачає планування та організацію 

виховної роботи студентської групи на підставі урахування 

міжособистісних стосунків у колективі, мотивів навчальної та 

пізнавальної діяльності студентів, рівня їх інтелектуального 

розвитку, індивідуальних особливостей, соціально-побутових умов 

життя (останнє куратор досліджує спільно з профоргом групи), стану 

здоров'я, результатів навчання. 
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Організаторська функція забезпечує надання необхідної 

допомоги студентському самоврядуванню, творчим групам, радам 

тощо. 

Функція соціалізації реалізується в гуманістично орієнтованій 

взаємодії «педагог – студент». Куратор допомагає студентам в 

особистісному розвитку, засвоєнні та прийнятті суспільних норм, 

цінностей, дотриманні засад духовно повноцінного буття, бере на 

себе місію старшого колеги допомогти оволодіти їм позитивними 

соціальними ролями, використовуючи позааудиторну виховну 

роботу. Куратор є об'єктом соціалізації, тому що переймає і 

трансформує соціальний досвід, носієм якого є студентство. 

Куратор академічної групи спільно з активом групи  

■ складає проект плану виховної роботи на навчальний рік, 

який затверджують на зборах академічної групи; 

■ стежить за виконанням плану, у процесі аналізує 

ефективність виховної роботи, розвиток творчої ініціативи студентів; 

■ веде індивідуальну роботу зі студентами; виявляє нахили і 

здібності студентів, сприяє їх участі в роботі наукових гуртків, 

творчих студій, культурних товариств, клубів за інтересами, 

спортивних секцій, у художній самодіяльності; 

■ слідкує за успішністю студентів, встановлює контакти з 

кафедрами для створення умов навчання, надання їм необхідної 

допомоги, здійснення заходів для роботи з обдарованими 

студентами; 

■ висловлює свої рекомендації академічній групі щодо 

проведення виховних годин, присутній на них, сприяє залученню 

студентів до факультетських та загально університетських заходів; 

■ піклується про житлово-побутові умови студентів, про їх 

культурний відпочинок, бере участь у розподілі місць у гуртожитку, 

періодично відвідує його; 

■ вносить пропозиції щодо заохочення найкращих студентів, 

бере участь у складанні характеристик студентів академічної групи; 

■ відповідає за свою роботу перед деканатом і кафедрою. 

Планування значною мірою визначає результати та 

перспективність системи виховної роботи. Цілеспрямоване й чітке 

планування допомагає кураторам уникнути багатьох помилок і 

негативних явищ у студентський групі. Обґрунтований план дає 

змогу накреслити загальні перспективи та конкретні шляхи 

розв'язання поставлених виховних завдань.  
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До плану ставлять таку основну вимогу, як цілеспрямованість, 

тобто зміст та форми запланованої виховної роботи передбачають 

реалізацію конкретних цілей та завдань. Кожна справа має сприяти 

розв'язанню поставлених завдань. 

Залежно від мети, кожна форма роботи має таку свою 

специфіку: 

■ урахування потреб та інтересів, індивідуальних особливостей 

кожного студента; 

■ співтворчість педагогів та студентів в організації виховної 

роботи; 

■ зв'язок із життям суспільства, майбутньою професійною 

діяльністю студентів; 

■ комплексний характер планів, цілісний підхід до процесу 

планування, наступність змісту та форм виховної роботи; 

■ конкретність, доцільність плану, обґрунтованість виховної 

роботи, урахування особливостей студентського колективу, рівня 

його розвитку, традицій, що склалися; 

■ доцільна насиченість плану. 

До основних заходів виховної роботи кураторів належать 

щотижневі виховні години, які входять до розкладу академічних 

занять, а в педагога – до індивідуального плану роботи; бесіди «за 

круглим столом», дискусійні клуби, інші заходи виховного впливу в 

студентських аудиторіях і гуртожитках (із залученням фахівців 

різного профілю); культпоходи історичними місцями рідного краю, 

до музеїв, картинних галерей, театрів; колективний перегляд 

кінофільмів та вистав і їх обговорення; індивідуально-виховна 

робота зі студентами з урахуванням їхніх індивідуальних 

особливостей. 

Кураторам академічних та керівникам творчих груп належить 

ініціатива у виборі форм, методів, прийомів, засобів та напрямів 

виховної роботи; їх роботу на факультетах координують деканати, а 

кафедри забезпечують проведення заходів виховного впливу. 

До критеріїв ефективності управління системою виховної 

роботи на рівні куратора академічної групи належать: 

■ рівень вихованості студентів; 

■ активність, згуртованість групи, суспільно-корисний 

характер діяльності групи; 

■ стабільний режим роботи академічної групи, відсутність 

серйозних випадків порушень трудової та навчальної дисципліни; 



 194 

■ позитивна мотивація навчально-виховної діяльності 

студентів, що виявляється у навчально-пізнавальній, науково-

дослідницькій та інших видах діяльності; 

■ мікроклімат у групі, що сприяє самореалізації особистості 

кожного студента; 

■ різноманітність форм виховної позааудиторної роботи, що 

сприяє самореалізації особистості кожного студента; 

■ діяльність студентського самоврядування у групі; 

■ участь групи у загально університетських заходах; 

■ сприятливі умови проходження адаптаційного періоду для 

студентів першого курсу; 

■ оволодіння студентами досвідом соціальної поведінки. 

Результатом виховної діяльності куратора має бути достатній 

рівень вихованості студентів. Вихованість у педагогічному сенсі 

трактують як комплексну властивість особистості, для якої 

характерні наявність і рівень сформованості суспільно значущих 

якостей, що відображають мету виховання. 

Ефективність виховання – рівень досягнутих результатів 

порівняно з поставленою метою у процесі формування духовності, 

суспільно значущих якостей особистості. 

Діяльність куратора потребує високого рівня культури, 

належної психолого-педагогічної підготовки, відданості педагогічній 

справі.  

Зміст діяльності куратора передбачає: 

■ формування в академічній групі державного підходу і 

відповідальності щодо розв'язання проблем навчально-виховного 

процесу; 

■ набуття молоддю соціального досвіду, успадкування 

духовних надбань українського народу; 

■ спрямування інтелектуальної активності молоді на 

обговорення найактуальніших проблем сьогодення, залучення до 

роботи в різних сферах наукової діяльності, проведення національно-

культурної, просвітницької та організаційно-педагогічної роботи 

серед молоді, вивчення української мови та історії України; 

■ формування історичної пам'яті, національної свідомості та 

чіткої громадянської позиції; 

■ допомога студентам в оволодінні новим інтелектуальним 

баченням світу і визначенні свого місця в ньому, розвиток 

здібностей, їх повноцінна реалізація в різних видах діяльності; 
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■ формування у студентській групі працездатності й 

відповідного ставлення до навчально-виховного процесу; 

■ забезпечення системно-цільового планування виховної 

роботи, формування у студентської молоді громадянської і 

соціальної активності через залучення її до різноманітної діяльності; 

■ постійна співпраця, співтворчість із студентським активом та 

органами студентського самоврядування, молодіжними творчими 

об'єднаннями, рухами, а також організація життєдіяльності 

колективів академічних груп, розвиток ініціативи; 

■ активне залучення студентів до управління навчально-

виховним процесом; 

■ виховання у студентів зацікавлення і любові до праці; 

■ проведення виховної роботи зі студентами, які проживають у 

гуртожитку, сприяння організації їх здорового способу життя, 

розв'язання житлово-побутових проблем; 

■ постійна психолого-педагогічна діагностика рівня 

інтелектуального розвитку та моральної вихованості студентів, 

корегування виховного процесу; 

■ участь у роботі вченої ради ВНЗ, рад факультетів, засідань 

навчально-методичних, організаційно-виховних комісій, засідань 

кафедр під час обговорення питань, пов'язаних з роботою групи чи 

навчанням окремих її студентів; 

■ внесення пропозицій ректорату, деканам факультетів про 

матеріальне заохочення студентів та притягнення до 

відповідальності порушників навчальної дисципліни; 

■ залучення до виховного процесу батьків студентів. 

Виконання означених завдань, функцій, реалізація змісту 

виховної роботи в академічній групі вимагає від куратора 

необхідного рівня підготовки, а також громадянської та моральної 

зрілості, любові до людей, певних знань основ педагогіки, психології 

та методики виховної роботи, конструктивних, організаторських, 

комунікативних, діагностичних та прикладних умінь. 

Тести для самоперевірки 
1. Яке з визначень методів виховання є правильним: 

а) спосіб взаємопов’язаної діяльності вихователів і вихованців, 

спрямованої на формування у вихованців певних поглядів, 

переконань, а також навичок і звичок поведінки; 

б) вид суспільної діяльності, який може впливати на 

особистість у певному напрямі; 
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в) стійкий, об’єктивний, істотний зв’язок у вихованні, 

реалізація якого сприяє ефективному розвитку особистості; 

г) система рухів, спрямованих на певний об’єкт з метою його 

перетворення; 

д) компонент діяльності, який забезпечує її раціональне, 

професійне виконання? 

2. Прийом виховання – це: 

а) частина, елемент методу виховання, необхідний для 

ефективнішого застосування методу в конкретній ситуації; 

б) процес цілеспрямованого відображення об’єктивної 

реальності у свідомості людей; 

в) процес і результат, що фіксує засвоєння встановленого 

обсягу наукових і спеціальних знань, навичок і вмінь; 

г) виховна діяльність, яка здійснюється в навчально-виховних 

закладах; 

д) розкриття закономірностей і механізмів оволодіння 

знаннями, навичками, вміннями. 

3. До національних принципів виховання відносимо: 

а) принцип народності; 

б) принципи природовідповідності, культуровідповідності; 

в) принципи гуманізації, демократизації; 

г) принцип етнізації; 

д) усі відповіді правильні. 

4. Які методи належать до групи методів формування 

свідомості: 
а) бесіда, приклад, створення виховних ситуацій, вправи, 

привчання; 

б) змагання, привчання, приклад, лекція, спостереження; 

в) приклад, бесіда, лекція, диспут, пояснення, розповідь; 

г) педагогічний тест;      

д) педагогічний експеримент? 

5. Самопереконання відносять до: 

а) методів контролю й аналізу ефективності виховання; 

б) методів стимулювання діяльності й поведінки; 

в) методів самовиховання; 

г) методів формування свідомості; 

д) методів організації та здійснення навчально-пізнавальної 

діяльності. 

6. Сутність покарання у: 
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а) несхваленні, осуді негативних дій і вчинків з метою їх 

припинення або запобігання в майбутньому; 

б) наданні необхідної допомоги студентському 

самоврядуванню; 

в) аналіз своєї діяльності; 

г) засвоєнні людиною соціально-культурного досвіду; 

д) усі відповіді правильні. 

7. До засобів виховання належать: 

а) предмети матеріальної і духовної культури, а також різні 

явища, що їх використовують у виховному процесі для розв’язання 

конкретних виховних завдань;  

б) предмети шкільного обладнання, які використовуються у 

процесі навчально-виховної роботи (книги, зошити, таблиці, 

лабораторне обладнання, письмове приладдя); 

в) педагогічний експеримент; 

г) емоційні стани; 

д) усі відповіді правильні. 

 

Запитання і завдання для самоперевірки та контролю 

засвоєних знань 
1. Розкрийте сутність понять «самовиховання», «метод 

самовиховання» і «професійне самовдосконалення».  

2. Назвіть основні принципи самовиховання. 

3. Що таке програма самовиховання і як її можна здійснювати? 

4. Назвіть основні етапи педагогічного керівництва процесом 

самовиховання. 

5. Яким чином можна стимулювати самовиховання? 

6. Розкрийте сутність етапу планування процесу 

самовиховання. 

7. Розкрийте основні функції самоконтролю. 

8. Охарактеризуйте поняття «метод виховання», «форма 

виховання», «засіб виховання». 

9. Розкрийте сутність методів виховання у ВНЗ.  

10. Охарактеризуйте методи формування свідомості, 

організації та стимулювання діяльності.  

11. Розкрийте зміст методів суспільної поведінки.  

12. Розкрийте сутність методів контролю й аналізу 

ефективності виховання. 
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13. Які засоби виховання можна використовувати у виховній 

роботі зі студентами і з якою метою? 

14. У чому відмінність між перспективними та поточними 

завданнями? 

 

Тематика рефератів 

1. Класифікації методів виховного впливу. 

2. Етапи педагогічного керівництва процесом самовиховання. 

3. Характеристика національних принципів виховання. 

4. Особливості індивідуальної виховної роботи зі студентами. 

Перелік посилань 

1. Алексюк А. М. Педагогіка вищої освіти України. Історія. 

Теорія: Підручник. – К. : Либідь, 1998.  

2. Варій М. Й., Ортинський В. Л. Основи психологи і 

педагогіки: Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 

2007. 

3. Веретенко Т. Г. Загальна педагогіка. Навчальний посібник. – 

К.: ВД „Професіонал”, 2004. 

4. Вітвицька С. С. Основи педагогіки вищої школи: 

Методичний посібник для студентів магістратури. – Київ: Центр 

навчальної літератури, 2003. 

5. Волкова Н. П. Педагогіка. – К., 2001. 

6. Галузинський В. М., Євтух М. Б. Педагогіка: теорія та 

історія. – К.: Вища школа, 1995. 

7. Зайченко І. В. Педагогіка. Навчальний посібник для 

студентів вищих педагогічних навчальних закладів. – К.: Освіта 

України, 2006. 

8. Кузьмінський А. І., Омеляненко В. Л. Педагогіка: 

Підручник. – К.: Знання, 2007. 

9. Кузьмінський А. І. Педагогіка вищої школи: Навч. посіб. – 

К.: Знання, 2005. 

10. Лозниця В. С. Основи психології та педагогіки: Навч. 

посібник. – К.: КНЕУ, 2001. 

11. Мойсеюк Н. Є. Педагогіка. – К., 2001. 

12. Нагаєв В. М. Методика викладання у вищій школі: Навч. 

посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007.  
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13. Палеха Ю. І., Герасимчук В. І., Шиян О. М. Основи 

психології та педагогіки: Навч.-метод. посібник. – К.: Вид-во Європ. 

ун-ту, 2002. 

14. Педагогіка вищої школи: Навч. посіб. / З. Н. Курлянд, Р. І. 

Хмелюк, А. В. Семенова та ін.; за ред. З. Н. Курлянд. – 2-ге вид., 

перероб. і доп. – К.: Знання, 2005. 

15. Слєпкань З. І. Наукові засади педагогічного процесу у 

вищій школі: Навчальний посібник. – К.: Вища шк., 2005.  

16. Степанов О. М, Фіцула М. М. Основи психології і 

педагогіки: Посібник. – К.: Академвидав, 2003. 

17. Фіцула М. М. Педагогіка : Посібник. – К.: Академвидав, 

2001. 

18. Фіцула М. М. Педагогіка вищої школи: Навч. посіб. – К.: 

Академвидав, 2006. 

19. Цехмістрова Г. С., Фоменко Н. А. Управління в освіті та 

педагогічна діагностика: Навчальний посібник для студентів вищих 

навчальних закладів. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2005. 

20. Чайка В. М. Основи дидактики: Тексти лекцій і завдання 

для самоконтролю: Навчальний посібник. – Тернопіль: Астон, 2002. 

21. Якса Н. В. Основи педагогічних знань: Навч. посіб. – К.: 

Знання, 2007. 

22. Ягупов В. В. Педагогіка: Навч. посібник. – К.: Либідь, 2003. 
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Розділ 5 
 

 

 

 

Науково-педагогічний працівник вищого 

навчального закладу 
 

 

 

5.1. Професійна готовність науково-

педагогічного працівника до педагогічної 

діяльності. 

5.2. Особливості педагогічного спілкування. 

5.3. Поняття педагогічного конфлікту. Умови 

запобігання та шляхи вирішення педагогічного 

конфлікту у взаєминах викладачів і студентів. 
Тести для самоперевірки 

Запитання і завдання для самоперевірки та контролю 

засвоєних знань  

Тематика рефератів 

Перелік посилань 
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Ключові терміни та поняття: наукова творчість викладача, 

педагогічна творчість, педагогічна майстерність, професіоналізм, 

педагог-майстер, педагог-новатор, педагог-дослідник, професійна 

саморегуляція, авторитет, педагогічне спілкування, професійне 

спілкування, бар'єри і стилі педагогічного спілкування, педагогічна 

соціальна перцепція, протиріччя, конфліктна ситуація, педагогічний 

конфлікт, уникнення, пристосування, узгодження, компроміс, 

конкуренція, співдружність, консенсус, деструктивність, асертивна 

(гнучка) поведінка. 

 

5. 1. Професійна готовність науково-педагогічного 

працівника до педагогічної діяльності 
Педагогічна діяльність – це особливий вид соціальної 

діяльності, що передбачає передавання від старших поколінь до 

молодших накопичених людством культури і досвіду, створення 

умов для їх особистісного розвитку і підготовки до виконання 

певних соціальних ролей у суспільстві (В. О. Сластьонін). 

Педагогічну діяльність здійснюють не лише педагоги, а й 

батьки, громадські організації, керівники підприємств і установ, різні 

групи, а також значною мірою засоби масової інформації. 

Педагогічна діяльність як професійна здійснюється у спеціальних 

освітніх закладах: дитсадках, школах, професійно-технічних 

закладах, вищих навчальних закладах, закладах підвищення 

кваліфікації і перепідготовки.  

Специфікою педагогічної діяльності є її гуманістичний 

характер. У цілісному педагогічному процесі виховник вирішує два 

завдання – адаптації і гуманізації. 

Майстерність педагога – найвищий рівень педагогічної 

діяльності, вияв творчої активності його особистості. Педагогічна 

майстерність – це комплекс властивостей особистості, що забезпечує 

самоорганізацію високого рівня професійної діяльності на 

рефлексивній основі. Основними елементами педагогічної 

майстерності є гуманна спрямованість, професійна компетентність, 

педагогічна техніка й педагогічна здібність. 

Професійно зумовлені вимоги до педагога виражаються 

термінами „професійна придатність” і „професійна готовність”. 

Професійна придатність – сукупність психологічних і 

психофізіологічних особливостей людини, які необхідні для 

досягнення успіху в обраній професії. 
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Професійна готовність – психологічна, психофізіологічна, 

фізична готовність (тобто професійна придатність) та науково-

теоретична і практична підготовка педагога. 

Ідеалізовані особистісні й професійні якості, що складають 

поняття професійної готовності педагога, представлені у вигляді 

професіограми, яка є своєрідним паспортом, що містить сукупність 

особистісних якостей, педагогічних і спеціальних знань і умінь, 

необхідних для виховника. 

Провідне місце в професіограмі педагога посідає професійно-

педагогічна спрямованість – сукупність стійких мотивів, що 

орієнтують діяльність особистості (інтереси, нахили, переконання, 

ідеали – ціннісні орієнтації, які виражають світогляд людини).  

Педагогічна спрямованість передбачає такі різновиди, як 

справжню педагогічну спрямованість, що полягає у стійкій мотивації 

стосовно розвитку особистості студента як професіонала засобами 

свого навчального предмету, зважаючи на формування його потреби 

в знаннях, носієм яких є педагог; формально-педагогічну 

спрямованість, пов'язану з потребою виконувати навчальні плани і 

програми; хибно-педагогічну спрямованість – спрямованість на 

самого себе, своє самовираження і кар'єру.  

Людина є продуктом загальнолюдської культури, її 

представником і носієм. Педагогічна культура – це частина 

загальнолюдської, у ній втілені духовні цінності освіти і виховання 

(педагогічні знання, теорії, концепції, педагогічний досвід, 

професійні етичні норми) та матеріальні (засоби навчання і 

виховання), а також способи творчої педагогічної діяльності, які 

слугують соціалізації особистості в конкретних історичних умовах. 

Одним із основних структурних компонентів педагогічної 

культури педагога є його особистісні якості, які поділяють на 

домінантні, периферійні, негативні й професійно-недопустимі. 

Домінантні особистісні якості – це якості, відсутність кожної 

з яких унеможливлює ефективне здійснення педагогічної діяльності 

(гуманність, громадська відповідальність, справжня інтелігентність, 

справедливість, порядність, чесність, інноваційний стиль науково-

педагогічного мислення, любов до предмета, потреба в знаннях, 

здатність до міжособистісного спілкування, комунікабельність, 

педагогічний такт). 

Периферійні якості – це ті якості, які не здійснюють 

вирішального впливу на ефективність педагогічної праці, проте 



 203 

сприяють їх успішності (привітність, почуття гумору, артистизм, 

мудрість, зовнішня привабливість). 

Негативні – це ті якості, що призводять до зниження 

ефективності педагогічної діяльності (байдужість до вихованців, 

упередженість, зарозумілість, мстивість, неврівноваженість, 

байдужість до предмета). 

Професійно-недопустимі – це якості, що ведуть до професійної 

непридатності педагога (наявність шкідливих звичок – алкоголізм, 

наркоманія, моральна неохайність, рукоприкладство, грубість, 

некомпетентність у питаннях викладання і виховання, обмеженість 

світогляду, безвідповідальність). 

Єдиним шляхом до розвитку духовності, формування 

ціннісних орієнтацій і життєвих смислів у студентів є емоційний світ 

педагога, що проявляється через його ставлення до навколишнього 

світу, людей і самого себе. Саме ці якості визначають імідж 

наставника. Саме імідж здійснює великий вплив на взаємини зі 

студентами, на ефект «сумісної праці».  

Індивідуальність педагога насамперед виявляється у його 

зовнішності, яка спрямована на інших людей і його іміджі. Імідж 

набуває рис символу даної особистості, стає рисою характеру 

людини і формує ставлення до неї з боку оточення. 

Виразність, спосіб і сила виявлення переживань і почуттів 

визначається як експресивність. Вид і форма експресії значною 

мірою впливає на динаміку й особливості міжособистісних взаємин 

педагога й студентів. Саме тому серед особистісних якостей 

викладача визначають педагогічний артистизм як здатність керувати 

і виявляти арсенал своєї експресивної виразності. 

Функції артистизму: мотиваційна (викликає інтерес до 

особистості); мобілізаційна (викликає налаштування на позитивну 

домінанту); атракційна (приваблює, притягує); стимулююча 

(викликає активну роботу); фасилітаторська (полегшує взаємодію, 

сприяє організації уваги, виявляє схильність до вивчення предмета). 

Зовнішня складова іміджу педагога не повинна розходитися із 

внутрішньою – рівнем духовного розвитку, який виявляється у 

системі цінностей (загальнолюдських, національних, громадянських 

та ін.), до яких належать і педагогічні цінності: 

1. Безумовна пріоритетна цінність – людина, її життя, фізичне 

і психічне здоров'я. Для педагога це любов, а не емоція до студента, 
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віра в розсудливість, благородство та надія на її майбутнє, прояв 

емпатії як здатності перейматися переживаннями та співчувати їй. 

2. Цінності знання – орієнтація на систематичне поповнення і 

вдосконалення професійних знань як умови педагогічного 

(професійного) зростання. 

3. Ціннісно-мотиваційна настанова на власну творчість і 

розвиток своїх потенційних можливостей, прагнення до 

самореалізації та саморозвитку – це цінність особистісного 

зростання у професійній сфері. 

До характеристики особистості педагога належать і моральні 

якості: 

1. Загальногромадянські риси: громадянська активність із 

метою розбудови Української держави, національна самосвідомість, 

патріотизм і толерантність щодо інших народів і культур, володіння 

українською мовою як державною, соціальний оптимізм; гуманізм – 

визнання суверенності особистості та недоторканості її гідності, віра 

в невичерпність людської доброзичливості; відповідальність і 

працелюбність. 

2. Конкретні моральні якості репрезентують совість, моральну 

волю, організованість, скромність та оптимізм (віра в людей), 

великодушність (терпимість до вад людей, уміння пробачати образи, 

не бути злопам'ятним), справедливість і об'єктивність (об'єктивне 

оцінювання ділових якостей і дій студентів), самоконтроль, 

дисциплінованість і вимогливість. 

3. Високоморальні якості, що виявляються в культурі 

спілкування та педагогічній взаємодії: тактовність, коректність, 

відкритість до спілкування, чесність і щирість стосунків, 

доброзичливість (але не поблажливість), толерантність, витримка, 

принциповість, стійкість переконань (уміння відстоювати свою 

позицію, але з повагою до думки іншого), професійна чесність 

(ділова вимогливість до самого себе, самовіддача в роботі), 

позитивна «Я-концепція». 

Сукупність професіоналізму діяльності та професіоналізму 

особистості створюють авторитет педагога.  

Авторитет (лат. auctoritas – влада, вплив) – визнання за 

виховником права на прийняття відповідального рішення, яке 

заслуговує повної довіри. Чим масштабніша особистість та 

яскравіший зміст її життя, тим вимогливіша вона до себе і тим вище 
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її авторитет. Авторитетний педагог викликає у багатьох студентів 

бажання брати з нього приклад.  

Готовність викладача до професійної педагогічної діяльності 

полягає у засвоєнні повного складу спеціальних знань (з предмета, 

навчальної дисципліни, курсу) психолого-педагогічних дій у вищому 

навчальному закладі та соціальних відносин, у сформованості й 

зрілості професійно значущих і громадських якостей особистості. 

Професійна кваліфікація полягає в умінні прогнозувати цілі та 

результат педагогічного впливу, у побудові інформаційних моделей, 

ухваленні самостійних рішень та ін. 

Професійна готовність науково-педагогічного працівника до 

педагогічної діяльності передбачає його професійну кваліфікацію та 

певну сукупність особистісних якостей і властивостей. Професійна 

кваліфікація педагога включає в себе спеціально-предметну, 

психолого-педагогічну, комунікативну та соціокультурну 

компетентності.  

Таким чином, бути професійно педагогічно компетентним 

означає мати багатокомпонентний склад інтеграційних професійних 

знань і вмінь, що забезпечує усвідомлення вольових рішень, 

виконання творчих дій з конструювання процесу навчання й 

моделювання комунікативних зв'язків. 

 

5. 2. Особливості педагогічного спілкування 
Комунікативна компетентність педагога виявляється в його 

здатності здійснювати педагогічне спілкування під час навчально-

виховного процесу. У процесі професійної підготовки фахівця з 

вищою освітою ми стверджуємо пріоритет особистості студента. 

Саме тому безпосередніми учасниками педагогічної взаємодії є 

викладач і студент. Між ними встановлюються як ділові, так і 

міжособистісні взаємини. Їх співробітництво в реальних 

міжособистісних контактах є тим соціальним середовищем, у якому 

відбувається становлення особистості спеціаліста з вищою освітою і 

подальший розвиток особистості викладача. Саме в педагогічній 

взаємодії кожен із них знаходить умови для власного особистісного 

зростання. 

Формою такої педагогічної взаємодії є спілкування – 

вербальний або невербальний контакт. Спілкування – процес 

обміну між людьми  певними результатами їх психічної та духовної 
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діяльності: засвоєною інформацією, думками, судженнями, оцінками, 

почуттями й настановами. 

Професійно-педагогічне спілкування складає основу науково-

педагогічної діяльності викладача вищої школи. Всі основні форми 

організації навчального процесу (лекція, семінарське заняття, іспит 

та ін.), виховна робота та науково-методична діяльність у вищій 

школі пройняті цим соціально-психологічним явищем. 

У професійному спілкуванні науково-педагогічного працівника 

можна виокремити два взаємопов'язані компоненти: 

■ по-перше, це загальні принципи (основа) спілкування, що 

його закладають характер суспільного ладу, наслідування цінностей 

минулого, у яких реалізується педагогічна діяльність педагога, єдина 

мета і завдання навчання та виховання; 

■ по-друге, його індивідуальні принципи (основа) спілкування, 

громадянська позиція, стиль спілкування – сукупність конкретних 

прийомів і засобів, які викладач доцільно, залежно від конкретних 

умов і можливостей навчання та виховання, реалізує у своїй 

діяльності на основі власних знань, професійного досвіду, здібностей 

і вмінь. 

Педагогічне спілкування є способом реалізації змісту, методів і 

прийомів педагогічних впливів, спрямованих на формування 

особистості студента; одним із найголовніших аспектів 

професіоналізму й педагогічної майстерності викладача. 

Педагогічне спілкування викладача зі студентами має такі цілі: 

1) інформаційну – взаємообмін навчальною і науковою 

інформацією; 

2) ціннісно - орієнтаційну – передача суспільно-значущих і 

професійно-важливих норм і цінностей; 

3) спонукальну – підтримка студента, мотивація його 

діяльності; 

4) соціальну – узгодження спільних дій, отримання зворотного 

зв'язку про характер стосунків між суб'єктами педагогічної взаємодії. 

Педагогічне спілкування як особливе соціально-психологічне 

явище характеризується такими функціями: 

• соціально-перцептивною (сприймання і пізнання викладачем 

і студентом один одного); 

• комунікативно-поведінковою (передача інформації та обмін 

соціальними ролями, організація спільної діяльності); 
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• емоційною (прояв взаємних оцінних ставлень, ставлення 

викладача до студента як особистості; експресивні реакції кожного); 

• соціальною самопрезентацією. 

За В. О. Кан-Каликом, структура професійно-педагогічного 

спілкування містить: 

■ прогностичний етап, зміст якого полягає в моделюванні 

майбутнього спілкування з аудиторією; 

■ комунікативну атаку, що передбачає організацію 

спілкування на початку навчально-виховного заходу; 

■ управлінський етап, сутність якого полягає в 

безпосередньому спілкуванні впродовж навчально-виховного заходу; 

■ завершальний етап, сенс якого – в аналізі перебігу 

спілкування та його результатів і внесення відповідних корективів у 

модель майбутнього спілкування. 

Уміння педагога навчитися мистецтву спілкування вимагає 

формування у нього спеціальних умінь на основі тісного зв'язку із 

вихованням мовленнєвої культури особистості. 

З огляду на це В. О. Кан-Калик, О. М. Леонтьєв розробили 

спеціальні вправи для формування навичок педагогічного 

спілкування. Наприклад, Кан-Калик об'єднував ці вправи у два 

цикли, а саме: практичне оволодіння технікою й технологією 

педагогічної комунікації та оволодіння системою спілкування в 

заданій педагогічній ситуації. 

Перший цикл спрямований на формування органічних і 

послідовних дій у публічній ситуації; відчуття емоційного 

благополуччя в аудиторії; формування навичок довільної уваги, 

спостережливості, зосередженості; міміку й пантоміміку; педагогічно 

доцільні переживання; мобілізацію творчого самопочуття 

безпосередньо перед спілкуванням; техніку й логіку мовлення, його 

виразність й емоційність; вміння вибудовувати логіку майбутнього 

спілкування з аудиторією. 

Другий цикл вправ містить дві підгрупи: 

■ перша – дії в типових ситуаціях (спостереження за 

діяльністю викладача в процесі виконання загальних завдань заняття; 

розвиток уміння «читати» переживання з обличчя вихованців; 

виокремлення під час заняття конкретних педагогічних явищ; 

інсценування педагогічних завдань); 

■ друга – розвиток педагогічної уяви, інтуїції, навичок 

педагогічної імпровізації (складання аналогічних ситуацій з певною 
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настановою, аналіз картини чи кінофрагмента; складання й 

виконання введеної умови для інсценізованих завдань). 

Педагогічно грамотне спілкування знімає у студентів 

негативне емоційне напруження (страх, невпевненість), викликає 

радість, бажання спільної діяльності. 

Для того, щоб спілкування було конструктивним, на кожному 

етапі викладачеві потрібно володіти психолого-педагогічною 

культурою спілкування, а саме: 

• знати психологію студентського віку та особливості 

конкретної студентської аудиторії; 

• об'єктивно оцінювати поведінкові реакції, комунікативну 

активність окремих студентів, адекватно емоційно відгукуватися на 

них; 

• уміти швидко організувати аудиторію і привернути її увагу до 

змісту заняття (прийоми самопрезентації і динамічного впливу), 

залучати до активної роботи всіх студентів; 

• вибирати  такий  спосіб  своєї  поведінки,   який   найкраще  б 

відповідав особливостям і психічному стану студентів; 

• володіти прийомами стимулювання інтелектуальної 

ініціативи й пізнавальної активності студентів, організації 

діалогічної взаємодії; 

• своєчасно коригувати свій комунікативний задум відповідно 

до реальних умов педагогічної взаємодії; 

• аналізувати процес спілкування, встановлювати 

співвідношення мети, засобів і результатів взаємодії. 

Важливою умовою ділових взаємин викладача зі студентами є 

сприятливі особисті стосунки членів студентської групи. Тому варто 

намагатися налагодити добрі контакти з групою, привертати 

прихильність групи до себе, створювати й підтримувати добрий 

настрій, коригувати ділові й міжособистісні стосунки в групі. 

Важливо пам'ятати, що кожен вербальний контакт – це цілісний акт 

свідомості, почуття та рухової реакції. 

Психологічно виправданим і повноцінним міжособистісне 

педагогічне спілкування будується за принципом суб'єкт – суб'єктної 

взаємодії: 

1) сприймання співрозмовника як індивідуальності зі своїми 

потребами та інтересами; 

2) виявлення зацікавленості в партнері, співпереживання 

(емпатія) його успіхам або невдачам; 



 209 

3) визнання права партнера на незгоду, на свою думку, на 

право вибору поведінки та на відповідальність за свій вибір. 

Дотримання цього принципу дає можливість встановити щирі, 

довірливі стосунки викладачів і студентів; коректно (ввічливо, 

тактовно, чемно) робити зауваження студентові, допомагати йому 

бачити свої помилки, пропонувати, давати поради щодо подальшої 

поведінки й самовдосконалення. 

У педагогічному спілкуванні успішність комунікації залежить 

також від дотримання єдності таких максим (основних правил): 

1) повноти інформації (висловлювання має вміщувати 

інформації не більше й не менше, ніж вимагається); 

2) якості інформації (не говоріть того, для чого у вас немає 

достатніх підстав (фактор довіри є важливою умовою успішної 

комунікації)); 

3) максими релевантності (не відходьте від теми повідомлення. 

Наприклад, увага аудиторії розсіюється, якщо ви  не в змозі її 

пов'язати з проголошеною темою); 

4) максими манери (говоріть чітко, будьте організованим і 

лаконічним, уникайте незрозумілих висловлювань); 

5) максими такту (виявляйте великодушність, скромність, 

згоду. 

Отже, для професійного спілкування важливими є вміння 

транслювати особистісне «Я» іншому суб'єкту, чути й бачити іншу 

людину, співпереживати іншому «Я», поважати іншого, зберігати 

особливості власного «Я». 

Стилі спілкування – індивідуально-типологічні особливості 

педагогічної взаємодії викладача зі студентами, в яких 

віддзеркалюються особливості комунікативних здібностей педагога; 

характер його взаємин зі студентами, що склалися на цей момент; 

творча індивідуальність педагога та особливості особистості 

конкретного студента і студентської групи загалом. 

Класифікація типових стилів педагогічного спілкування (за В. 

О. Кан-Каликом): 

1. Спілкування на основі захоплення спільною творчою 

діяльністю, основою якого є єдність високого професіоналізму та 

морально-етичних настанов педагога. Таким стилем спілкування 

відрізнялась педагогічна діяльність В. О. Сухомлинського, Г. С. 

Костюка, Д. Ф. Ніколенка та ін. На цій основі формували свою 
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систему взаємин із вихованцями Ш. О. Амонашвілі, В. Ф. Шаталов, І. 

П. Волков. 

2. Стиль педагогічного спілкування на основі дружньої 

прихильності можна розглядати як передумову успішного 

здійснення будь-якої спільної діяльності, у т. ч. навчально-

професійної, як підготовчий етап до реалізації вищеназваного стилю 

спілкування. Дружня прихильність – найважливіший регулятор як 

спілкування взагалі, так і ділового педагогічного спілкування 

зокрема. Це емоційно-психологічний стимулятор розвитку і 

плідності взаємин педагога з вихованцями на основі дружби й 

захоплення спільною справою. Обидва стилі спілкування тісно 

пов'язані між собою. 

3. Стиль спілкування – дистанція притаманний як 

досвідченим педагогам, так і початківцям. Його сутність полягає у 

тому, що в системі взаємин роль обмежувача відіграє соціальна 

дистанція. Надмірна дистанція веде до формалізації усієї системи 

педагогічної взаємодії і не сприяє створенню по-справжньому 

творчої атмосфери. Водночас дистанція повинна існувати в системі 

взаємин «студент – викладач». Вона є педагогічно доцільною, 

оскільки суб’єкти мають різний соціальний статус, кожен реалізує 

свої специфічні соціально-рольові функції. Дистанція у 

педагогічному спілкуванні є показником провідної ролі педагога, 

ґрунтується на його авторитеті. 

4. Спілкування-дистанція за певних умов може 

трансформуватися у такий негативний стиль спілкування як 

спілкування-залякування. Цей стиль, до якого іноді вдаються 

викладачі-початківці, часто пов'язаний із невмінням організувати 

продуктивне спілкування на основі захоплення спільною діяльністю. 

У зв'язку з цим молодий педагог йде шляхом найменшого опору, 

обираючи спілкування-залякування або спілкування-дистанцію у 

крайньому випадку. З погляду творчості спілкування-залякування 

взагалі немає перспектив. Воно не лише не створює комунікативної 

атмосфери, а навпаки, надмірно регламентує її, орієнтуючи студентів 

не стільки на те, що потрібно й можна робити, скільки на те, чого не 

варто робити, що позбавляє його дружності, на якій ґрунтується 

взаєморозуміння. 

5. Не менш негативну роль у роботі зі студентами відіграє і 

спілкування-загравання, яке також більш притаманне молодим 

викладачам і пов'язане з невмінням організувати продуктивне 
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професійно-педагогічне спілкування. У цьому стилі спілкування 

проявляється намагання викладача завоювати дешевий авторитет у 

студентів, що суперечить вимогам педагогічної етики. Поява цього 

стилю викликана, з одного боку, намаганням молодого викладача 

швидко налагодити контакт зі студентами, потребою бути визнаним 

групою, викликати до себе симпатію, а з іншого, – відсутністю 

необхідної загальнопедагогічної і комунікативної культури, умінь і 

навичок педагогічного спілкування. 

Стиль спілкування безпосередньо впливає на атмосферу 

емоційного благополуччя під час лекції, семінарського заняття або 

екзамену, що суттєво позначається на результативності навчальної 

діяльності студентів. 

Організаційно-управлінським центром педагогічної взаємодії у 

спілкуванні є педагогічна позиція викладача. У ній поєднується і 

його професійна свідомість, і професійна діяльність. Водночас існує 

особистісно-суб'єктивна позиція, тобто викладач вступає у 

міжособистісні стосунки зі студентом: виникають суб'єкт – суб'єктні 

взаємини. Можна дати характеристику трьом таким позиціям 

викладача, як: 

1. Розуміння студента. Кожна людина хоче, щоб її розуміли. 

Розуміння дозволяє визначити емоційний стан співрозмовника, 

конкретизувати можливі дії, встановити емоційний контакт на основі 

емпатії. 

Розуміння співрозмовника потребує також педагогічної 

спостережливості, емпатії і психологічного проникнення у 

внутрішній стан людини. Не варто поспішати з оцінкою, а вислухати 

співрозмовника, намагатися зрозуміти мотиви його вчинку. Адже 

між мотивом і вчинком існують безпосередні зв'язки.  

Розумінню людини допомагає активне слухання. Своїм 

уважним слуханням ми допомагаємо партнеру сформулювати свою 

проблему, вербалізувати почуття, бути максимально відвертим. 

Реагування на мову партнера має бути усвідомленим, рефлексивним; 

варто дати можливість йому «виговоритися», уточнювати думки 

партнера, ставити запитання, відповіді на які можуть бути одним 

словом (на підтвердження або заперечення думки) або відкриті, на 

які треба відповідати детально. Н-д, на запитання «Що саме 

викликало твоє обурення?» потрібна детальна розповідь. Можуть 

бути й короткі запитання, відповіді на які також мають бути 

короткими; питання – прояснювати факти, почуття, бажання, 
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перешкоди, засоби і час дій. Невербальною складовою активного 

слухання є постава, вираз обличчя, звернення погляду до того, хто 

говорить. 

Активне слухання розширює зміст повідомлення, виявляє його 

реальне значення, є особливо ефективним тоді, коли в партнера 

емоційна проблема (зазнав невдачі, засмучений, обурений 

несправедливістю тощо). Емпатійне слухання полягає у 

висловлюванні свого розуміння проблеми, в уточненні почутого, у 

висловленні своїх думок і почуттів.  

Активно слухати заважають такі негативні комунікативні 

прийоми, як накази, команди, вказівки; погрози, застереження; 

повчання, нотації; логічні доводи, готові рішення; критика, осуд, 

звинувачення; приниження, глузування; умовляння та ін. Для того, 

щоб навчитися розуміти співрозмовника, треба розвивати в собі 

рефлексію: об'єктивно оцінювати себе, критично ставитися до себе. 

Це дає можливість викладачу бачити себе очима студентів, полегшує 

знаходженню своїх помилок, прорахунків, аналізу причин їх 

виникнення («Чому так сталося?», «Що не так зробив?»). 

Таким чином, у спілкуванні потрібно уважно вислуховувати 

аргументи співрозмовника, пояснення ним причин своєї поведінки, 

бути проникливим до змісту й мотивів повідомлення, вникати в 

проблеми, не бути упередженим, не поспішати з критичним і 

категоричним висновком. Інакше виникає непорозуміння – 

смисловий бар'єр, який веде спочатку до неповаги до викладача, а 

потім до небажання спілкуватися з ним. 

Перешкодою до взаєморозуміння є також абсолютизація 

рольових (директивних) позицій, що виявляється у дидактичному 

центризмі: на першому місці залишаються успішність і оцінки. Якщо 

викладач і студент стурбовані лише якістю оцінок, тоді педагог не 

побачить за незадовільною оцінкою можливі індивідуальні проблеми 

студента. 

2. Визнання викладачем студента як особистості, яка має 

право на свій вибір, свої думки і свою позицію. Позиція викладача 

виявляється у його вірі в розум студента, у його позитивні прагнення 

до розкриття своїх потенційних можливостей і саморозвитку.  

Віра – духовне явище, що пов'язане з роботою інтелекту. Вона 

здатна змінювати життя (і своє, і інших), якщо пов'язана з 

переконаннями, установкою буття і системою цінностей. Потрібно 

вірити в благородство намірів студента у його; враховувати 
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психологічні особливості студентського віку та витримано реагувати 

на емоційну нестриманість, спокійно відповідати на роздратований 

голос студента. Варто пам'ятати   правило: «Стався до людини так, як 

тобі хотілося б, щоб вона ставилася до тебе». 

Визнання досвідченим викладачем студента як особистості 

полегшує набуття останнім власного покликання, сенсу свого життя. 

Треба визнавати і стверджувати не окремі власні домагання, 

егоїстичні бажання, які не співпадають із загальноприйнятими 

правами і обов'язками, а виходити із загальних вимог до всіх 

студентів.  

Таким чином, визнання студента в педагогічному спілкуванні 

створює особистість майбутнього професіонала, володаря позитивної 

самооцінки, рефлексії. 

3. Безумовне прийняття студента як особистості. 

Прийняття студента – це визнання його права на будь-яку 

гаму власних почуттів без ризику втратити повагу викладача. 

Коротко це положення можна сформулювати так: «Не висловлюйте 

негативних оцінок стосовно переживань студента!». Безумовне   

прийняття   допомагає   послабити   й   навіть   зовсім подолати 

тривожність студента, сприяє самоствердженню, дає свободу для 

самореалізації. 

Безумовне прийняття студента виявляється в увазі до його 

почуттів і думок, готовності їх почути й зрозуміти; у готовності до 

підтримки; у повазі до позиції студента; у вірі в його сили й 

можливості; не заперечує принципового й вимогливого ставлення до 

нього. Проте вимогливість дає позитивні результати щодо зростання 

особистості лише на фоні прийняття особистості й бажання 

допомогти їй. Звичайно, є ситуації, коли потрібно підтримати 

студента, допомогти йому словом, поглядом подолати хвилювання 

(наприклад, на екзамені). У таких випадках варто проявляти 

толерантність і доброзичливість, уважність до думок і переживань 

студента, тобто створити умови для позитивного емоційного 

фундаменту спілкування. 

Під час спілкування викладачу не слід забувати про юнацький 

максималізм, про потребу самоствердження, про демонстративність 

поведінки, про підвищену емоційність, про характерний для 

студентів скепсис і недовіру щодо старших. До цих проявів треба 

ставитися з розумінням і спокійно. Якщо такі прояви набувають 

демонстративного характеру, не можна залишати їх поза увагою, 
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оскільки існує культура (норми) взаємин, які й регулюють соціальну 

поведінку людей.  

У викладачів можна виокремити притаманні їм рівні 

спілкування: 

■ примітивний (в основі ставлення до студента – примітивні 

правила й реакції поведінки – амбіції, самовдоволення, зловтіха, 

демонстрація своєї зверхності. Студент для викладача є засобом 

досягнення мети); 

■ маніпулятивний  (взаємини зі студентом будуються на грі, 

бажанні будь-що виграти, використовуючи різні прийоми. Студент є 

об'єктом маніпуляції, він заляканий, інфантильний); 

■ стандартизований (домінує формальна структура 

спілкування, слабка орієнтація на особистість, викладач 

дотримується стандартів етикету, але така поведінка є поверхневою. 

Студент, самостійний об'єкт, відчуває байдужість педагога і 

залишається об'єктом маніпуляцій); 

■ діловий (орієнтуючись на справу, педагог бере до уваги 

особистісні характеристики студента лише в контексті ефективності 

діяльності, дотримується стандартів етикету, визнає за студентом 

право на самостійність. Студент для викладача є значущим щодо 

ролі в спільній діяльності, в особистісному житті студент 

залишається самостійним); 

■ особистісний (спілкування базується на зацікавленості 

студентом, визнанні самостійності його особистості, любові до 

нього. Студент довіряє педагогові, котрий є авторитетом і 

найкращим посередником між ним і знаннями про навколишній світ. 

Набуття викладачем особистісного рівня спілкування є необхідною 

умовою високої культури взаємодії педагога і студента. 

Культура педагогічного спілкування передбачає уміння 

слухати, ставити запитання, аналізувати відповідь, зрозуміти 

студента і самому бути зрозумілим для нього, бути уважним, 

спостережливим, встановлювати контакт, бачити й розуміти реакцію 

аудиторії, передавати своє ставлення до того, про що йдеться, 

зацікавити, захопити поясненням, орієнтуватися в ситуації. Кожен з 

педагогів створює свій стиль спілкування. 

Для викладача з високою культурою спілкування 

характерними є оптимальність вимог; педагогічний оптимізм; 

емоційний відгук; формування колективних форм стосунків, взаємин 
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у колективі у навчально-виховному процесі; створення атмосфери 

доброзичливості. 

Однак, якою б привабливою не була модель стосунків науково-

педагогічного працівника і студента, вона завжди є динамічною. 

Хороший педагог завжди прагне до неперервності своєї освіти та 

професійної підготовки, постійно аналізує свою діяльність, 

ідентифікує досягнутий рівень взаємодії зі студентами, добирає й 

використовує нові здобутки педагогічної науки, переймає найкраще 

від своїх колег. 

Водночас існують головні причини низької культури 

спілкування науково-педагогічного працівника зі студентами. 

Перша полягає у тому, що більшість педагогів не надають 

особливого значення ролі спілкування у навчально-виховному 

процесі, а отже, не приділяють належної уваги організації 

спілкування. 

Друга причина характерна для викладачів, які діють у складних 

педагогічних ситуаціях силовими методами, не використовуючи 

психологічних і педагогічних знань про людину, не враховуючи 

вікових та індивідуальних особливостей студента. 

Третя виявляється у тому, що деякі педагоги мають низьку 

загальну культуру і не працюють над її підвищенням. 

Викладач вищої школи має володіти всіма тонкощами 

мовленнєвої культури. Поняттям культури мовлення традиційно 

окреслюють передусім дотримання правильної літературної вимови, 

правопису, лексичних і граматичних норм, усталеного в літературній 

мові наголошення слів. 

Значною вадою монологічного мовлення є недоречне 

використання у процесі усної розповіді чи пояснення навчального 

матеріалу елементів писемного мовлення, запозиченого із 

підручника та інших джерел книжних слів, виразів, синтаксичних 

конструкцій. Таке мовлення видається неприродним, важким для 

сприймання. 

Не позбавлене недоліків і діалогічне мовлення. Найістотнішим 

є відсутність логічної послідовності, чіткості, повноти в розкриті 

предмета розмови, уривчастість, зумовлена частими паузами, 

незакінченість фраз.  

Серед помилок і вад у мовленні викладача варто наголосити на 

порушенні орфоепічних і граматичних норм. Щодо синтаксичних 

помилок, то слід вказати на неправильну побудову дієслівних 
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словосполучень, до чого спричинює хибна аналогія з відповідними 

конструкціями російської мови. Педагог, готуючись до занять, має 

користуватися словниками – орфоепічним, тлумачним, 

синонімічним, фразеологічним, перекладним, термінологічним.  

Узагальненим виявленням стилю спілкування педагога є 

педагогічний такт, у якому акумульовано всі складові педагогічної 

культури педагога. 

Педагогічний такт – це педагогічно грамотне спілкування у 

складних педагогічних ситуаціях, уміння знайти педагогічно 

доцільний і ефективний спосіб впливу, відчуття міри, швидкість 

реакції, здатність швидко оцінювати ситуацію і знаходити 

оптимальне рішення. 

Педагогічний такт також проявляється в умінні керувати 

своїми почуттями, не втрачати самовладання, емоційну 

врівноваженість у поєднанні з високою принциповістю та 

вимогливістю, з чуйним людяним ставленням до студента; вимагає 

критичності і самокритичності в оцінці своєї праці, нетерпимості до 

шаблону, формалізму, застою думки і справи. Педагогічний такт 

реалізується через мову і стиль поведінки. 

Основними показниками педагогічного такту педагога є: 

■ людяність без зарозумілості; 

■ вимогливість без брутальності; 

■ педагогічний вплив без наказів, навіювань, попереджень, без 

приниження особистої гідності студента; 

■ уміння висловлювати розпорядження, вказівки та прохання 

без зухвалості, без зарозумілості; 

■ уміння слухати співрозмовника, не виявляючи байдужості та 

вищості; 

■ урівноваженість, самовладання і діловий тон; 

■ простота в спілкуванні без фамільярності та панібратства; 

■ принциповість і наполегливість без упертості; 

■ уважність, чутливість і емпатичність без їх підкреслення; 

■ гумор без посміху, скромність без удаваності. 

Удосконаленню педагогічного такту педагога сприяє так 

званий соціальний інтелект, який трактують як особливу 

індивідуальну рису, що дає змогу розуміти студента, усвідомлювати 

мотивацію його поведінки, розпізнавати найсуттєвіші риси 

індивідуальності.  
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Отже, педагогічний такт виховують, набувають разом з 

педагогічною культурою. Він виявляється у педагогічній діяльності і 

є показником зрілості викладача як майстра своєї справи. Це засіб, за 

допомогою якого студентів можна перетворити на своїх спільників 

чи суперників. Педагог у ВНЗ повинен працювати над формуванням 

власного педагогічного такту, постійно його вдосконалювати.  

Якщо раніше студенти погоджувалися на позицію 

підпорядкованого, то тепер вони прагнуть до ситуації співпраці, яка 

передбачає певні вимоги до організації спілкування: діалогічність, 

взаємну довіру, реальний психологічний контакт, здатність педагога 

відмовитися від диктату й перейти до взаємодії. Обов'язковою 

вимогою студентів є наявність педагогічного такту, який виявляється 

у зовнішньому вигляді викладача, у тоні спілкування, у 

самовладанні, в умінні без грубощів досягти бажаних результатів. 

Особливі труднощі в налагодженні педагогічного спілкування, 

взаємин зі студентами у сфері особистісних контактів відчувають 

педагоги-початківці. Щоб оволодіти високим рівнем професійно-

педагогічного спілкування зі студентами, треба добре знати його 

психологічні, змістові й процесуальні основи. 

Таким чином, у навчально-виховному процесі вищої школи 

важливе місце належить особистості педагога, його комунікативним 

умінням, здатності встановлювати діалог зі студентом, розуміти й 

адекватно сприймати його світ. 

Зазвичай найбільший вплив на вихованців мають не слова 

педагога, а його поведінка, самореалізація. Творчість викладача – 

найбільш важлива й необхідна особистісна його якість, яка 

забезпечує оригінальність, нестандартність, інноваційність, 

ефективність у навчанні та вихованні студентів. Основою творчості 

педагога постає психолого-педагогічне мислення, яке передбачає 

нестандартний, інноваційний підхід до організації та здійснення 

педагогічного процесу й постійного його вдосконалення, всебічний 

аналіз навчально-виховних заходів з погляду сучасних досягнень 

психологічної, педагогічної та інших наук, постійне вдосконалення 

психолого-педагогічного досвіду і вміння бачити, знайти щось 

оригінальне в кожному явищі. Основними характеристиками 

творчого мислення є ясність, чіткість, логічність, системність, 

послідовність, самостійність, гнучкість, сміливість і оригінальність. 

Сучасне психолого-педагогічне мислення також передбачає 

відмову педагога від стандартних шляхів здійснення навчально-
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виховного впливу. Від нього вимагають сміливості створення 

власних ефективних методик, які найповніше відповідають його 

фаховій підготовці та індивідуально-психічним особливостям і 

випливають із сучасних гуманістичних педагогічних концепцій. 

 

5. 3. Поняття педагогічного конфлікту. Умови 

запобігання та шляхи вирішення педагогічного конфлікту 
Протиріччя у педагогічній взаємодії – один із видів 

нескінченної низки протиріч, з яких побудовано світ: добро – зло, 

сила – слабкість, молодість – старість, мрія – реальність, любов – 

ненависть тощо. Серед них є протиріччя як рушійна сила психічного 

розвитку («хочу – не можу», «потрібно – не маю можливостей» 

тощо). У цій низці є також протиріччя у сфері міжособистісних 

взаємин унікальних за своїм внутрішнім змістом життя людей. 

У філософському розумінні протиріччя – взаємодія 

протилежних, взаємно-зворотних сторін і тенденцій предметів та 

явищ, які водночас перебувають у внутрішній єдності та є джерелом 

саморуху й розвитку об'єктивного світу, його пізнання. 

У психологічному розумінні протиріччя – це вияв 

протилежних інтересів, поглядів, думок; незгода тощо. 

Педагогічна взаємодія характеризується певним ставленням 

педагога до студента (і навпаки), а будь-яке ставлення має дві 

підструктури: мотиваційну й операційну (вчинкову, поведінкову). 

Мотиваційна підструктура – це емоційно-ціннісна позиція 

щодо іншої людини. Ставлення операційне – це система 

поведінкових реакцій і вчинків. 

Стиль взаємин – це той фон, на якому розгортаються акти 

взаємодії викладача та студента і який залежить від співвідношення 

мотиваційної та операційної сторін ставлення один до одного. 

Серед причин виникнення бар'єрів спілкування між 

викладачами і студентами можна виділити такі: 

1. Студент живе теперішнім часом і має потребу реалізувати 

себе (власні інтереси, бажання). Педагог реалізує інтерес, який 

пов'язаний із майбутнім студента, з його професійною діяльністю 

(інтерес до розвитку й професійного становлення), відчуває 

відповідальність за якість його підготовки. Викладач повинен бачити 

обидва інтереси (ситуативний теперішній інтерес і майбутній інтерес 

розвитку) та показати їх студентові: «Я розумію, що Ви не бачилися 

цілу добу і Вам хочеться поговорити, але треба працювати» або «Я 
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розумію, що Вам важко поєднувати навчання і працю, але Ви не 

змогли розібратися в складному матеріалі (ситуативний інтерес) та 

не будете знати, як проводити виховну роботу», або «Треба 

знаходити час на самоосвіту – це Ваше майбутнє» (майбутній інтерес 

розвитку). Викладач дає студентові право вибору прийняти рішення, 

але відповідальність за майбутнє повинен взяти студент на себе. 

2. Спотворене сприймання викладача (або студента): «Ви 

завжди спізнюєтеся», «Як завжди Ви не готові», «Занадто багато 

помилок робите» тощо. 

3. Негативна форма заспокоєння: «Не ображайтеся, але я 

повинна Вас попередити...». 

4. Пряме рольове протиставлення: «Ви ще не викладач, тому 

слухайте, що кажу я...». 

5. Розбіжність в оцінках і в їх критеріях (викладач: «Ставлю 

«незадовільно», студент: «Я ж усе прочитав, я готувався...». 

6. Авторитарні форми звернення та прийоми спілкування: 

накази, докори, команди, критика, звинувачення тощо. 

7. Розбіжність між сформованим уявленням студента про 

себе як суб'єкта професійної ролі («Я – майбутній педагог») і 

невиправданим сподіванням на відповідну зміну ставлення до себе 

викладачів. 

Об'єктивні та суб'єктивні передумови виникнення 

непорозумінь перебувають у динамічній взаємодії і створюють 

бар'єри взаєморозуміння, які породжують труднощі в спілкуванні.  

По-перше, навіть, якщо викладач прав, таке відчуття має 

супроводжуватися гідною поведінкою, а це залежить від загальної і 

педагогічної культури та педагогічної етики викладача, від його 

коректності. Наприклад, студент не підготувався до контрольної 

роботи й демонстративно поклав викладачу на стіл чистий аркуш 

паперу. Реакція викладача: «Ви зробили дві помилки: не вказали дату 

й немає Вашого підпису. А ще я пропоную переробити все та здати 

звіт про самостійну роботу на наступному занятті». Як результат – 

студент роботу виконав. 

По-друге, причиною бар'єру може бути зухвала поведінка 

самого студента. Це викликає спалах негативних емоцій у викладача. 

Негативна оцінка викладачем особистості студента при цьому не має 

стимулюючого впливу. Студент у цей момент також може бути в 

стані афекту. Якщо придушувати конфліктну ситуацію силою свого 
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авторитету, вона може набути внутрішньо особистісного характеру, 

перенестися у внутрішній план. 

Професійна позиція викладача зобов'язує його брати 

відповідальність за вирішення проблемної ситуації на себе, довести її 

вирішення до логічного завершення. Проте в жодному разі не 

доводити її до зіткнення і руйнування педагогічної взаємодії, до 

конфлікту. Проблеми взаємодії не повинні негативно впливати на 

педагогічний процес. 

Відомо, що протиріччя є підґрунтям конфліктних ситуацій.  

Конфліктна ситуація – виникнення і загострення протиріч 

між членами групи. Її усвідомлення, яке виникає через певний час, 

активізує учасників на прийняття необхідних заходів. Коли не 

вдається урегулювати гострі суперечності, виникає конфлікт. 

За своєю природою педагогічні конфліктні ситуації мають 

певні суттєві особливості: 

• суб'єкти конфліктних ситуацій нерівні за соціальним 

статусом, що визначає також різну поведінку; 

• суб'єкти конфліктних ситуацій нерівні за життєвим досвідом і 

віком, у них різна ступінь відповідальності; 

• суб'єкти конфліктних ситуацій нерівні за освіченістю, у них 

різне розуміння явищ і їх причин; 

• суб'єкти конфліктних ситуацій нерівні за здібностями 

стосовно вирішення життєвих і професійних проблем. 

Види конфліктних педагогічних ситуацій (за 

М. М. Рибаковим): 

• конфліктні ситуації діяльності виникають відповідно до 

якості виконання (або невиконання) студентом навчальних завдань, 

до якості успішності; 

• конфліктні ситуації поведінки (вчинків) виникають через 

порушення студентами правил поведінки у ВШ, найчастіше під час 

занять, а також у гуртожитку та ін.; 

• конфліктні ситуації виникають у сфері емоційно-

особистісних взаємин студентів і викладачів, у сфері їх спілкування в 

процесі педагогічної діяльності. 

Названі конфліктні ситуації вирішуються засобами, які 

вимагають від педагога педагогічної спостережливості, 

компетентності, тактовності. Є випадки, коли жоден засіб не регулює 

протиріччя, коли конфліктна ситуація загострюються, і як наслідок – 

виникає конфлікт. 
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Конфлікт (лат. conflictus – зіткнення) – зіткнення інтересів 

осіб і груп, їхній ідей, протилежних поглядів, потреб, оцінок, рівня 

прагнень, домагань тощо. В основі конфлікту можуть лежати реальні 

або ілюзорні, усвідомлені й неусвідомлені протиріччя, спроба 

вирішення яких відбувається на фоні гострих емоційних станів. Це 

найчастіше буває тоді, коли протиріччя загострюються, 

спотворюється сприймання і розуміння того, що відбувається. 

Конфлікт уже не регулюється, а вирішується. 

За характером існують міжособистісні, міжгрупові, між 

індивідом і групою, внутрішньо особистісні конфлікти. 

За змістом бувають ідеологічні, професійні, психологічні, 

амбіційні, етичні, побутові конфлікти. 

Конфлікт – це явище, яке несе в собі і певні позитиви, оскільки 

є передумовою переборення консервативних поглядів і догматичних 

думок. Боротьба зі злом формує сильну особистість. Конфлікт буває 

корисним тоді, коли він допомагає вийти його учасникам на новий 

етап особистісного розвитку, на новий рівень розвитку 

міжособистісних стосунків. 

 Умови запобігання та шляхи вирішення педагогічного 

конфлікту у взаєминах викладачів і студентів. Для того, щоб 

попередити конфлікт потрібно запобігати помилкам викладачів у 

стилі керівництва студентами: 

1) невміння правильно сформулювати мету управління; 

2) невміння враховувати вікові та індивідуальні особливості 

студентів; 

3) недостатній кругозір викладача; 

4) нетактовність, а іноді навіть грубощі в стосунках з ними; 

5) невміння стимулювати поведінку і діяльність студента як 

покаранням, так і заохоченням; 

6) неправильне реагування на критику; 

7) уміння не помічати конфлікт; 

8) пристосування до вимог конфліктуючих. 

Серед найтиповіших способів ставлення викладача до 

конфлікту зі студентами є: 

1. Активне ставлення до конфлікту. Викладач визнає 

конфліктну ситуацію та діє відповідно до власних моральних 

принципів і переконань, але ігнорує індивідуальними особливостями 

конфліктуючих.  
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2. Творче ставлення до конфлікту. Викладач поводить себе 

відповідно до ситуації, шукає вихід із неї, ретельно аналізує 

ситуацію, прислухається до критики, розуміє її причини, виявляє 

об'єктивні чинники конфлікту, навіть звертається до арбітра. 

Під час вирішення конфлікту треба навчитися поважати, 

возвеличувати, розуміти, приймати, вислуховувати іншого, 

враховуючи його думку, вміти з ним взаємодіяти. Прийняти позицію 

іншого – не означає повністю з нею погодитися. Прийняти – це 

побачити думку іншого, яка відрізняється, визнати, що інший має 

право на власну точку зору, на свою позицію. 

Конфліктна ситуація не завжди переходить у конфлікт. Для 

цього потрібен ініціатор конфлікту. До конфліктних особистостей 

належать люди з неадекватною самооцінкою (завищеною і 

заниженою). Конфліктна людина є впертою, запальною. Викладач 

повинен учити студентів не конфліктувати через дрібниці. Йому 

варто пам'ятати також про особливості юнацького віку, який 

характеризується підвищеною емоційністю, моральною уразливістю.  

Іноді конфліктна поведінка може бути наслідком 

незадоволення собою, потреби в самоствердженні, а іноді думок про 

свою унікальність. В інших випадках  конфліктність є наслідком 

почуття неповноцінності, потреби в самоствердженні будь-яким 

засобом. 

Основними формами конфліктної поведінки студента є: 

1) порушення трудової дисципліни; 

2) грубощі, зухвала поведінка; 

3) незгода і критика будь-яких пропозицій викладача; 

4) ігнорування педагогічних вимог, ухиляння від виконання 

завдань. 

Як наслідок, у студентів на 70% знижується розумова 

працездатність, більшість з них перестає працювати, виконувати 

навчальні завдання. Завдання викладача полягає в тому, щоб 

побачити конфлікт у момент його зародження, не дати дійти до 

зіткнення між суб'єктами, творчо використовувати різноманітні 

педагогічні технології його вирішення. 

До стадій розвитку конфлікту відносять суперечність у 

поглядах, думках і оцінках, незадоволення, протидію («не буду!»), 

протиборство – всі сили спрямовані на іншу людину, розриваються 

теперішні зв'язки, виникає образа, зневага, виникає інцидент 

(викладач іде до декана, скарга). 
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Для вирішення конфлікту використовують такі два основні 

шляхи: 1) через зміну об'єктивної ситуації (переглянути обсяг 

навчального навантаження, змінити розклад занять; 2) через зміну 

власної суб'єктивної позиції чи позиції студентів щодо ситуації 

конфлікту. Проте важливо шукати шляхи задоволення інтересів обох 

сторін. Якщо конфлікт вирішується психологічно виправдано, він 

мобілізує розум, зближує інтереси. 

Способи подолання причин конфлікту: 

•  ідеологічні – знімаються консенсусом (згодою); 

• амбіційні – підкреслюють значущість особистості іншої 

людини; 

• етичні – керуються нормами етикету, правилами 

внутрішнього розпорядку. 

За К. Томасом існує 5 стратегій поведінки в конфліктних 

ситуаціях, які в стилях поведінки викладача проявляються як: 

1. Стиль конкуренції (протиборство і тиск) використовує 

активна, вольова, самостійна, раціональна людина, яка звикла 

самостійно вирішувати проблеми. Проте такий викладач виходить 

переважно із власних інтересів. Цей стиль можна використовувати за  

умов, коли результати вирішення проблеми дуже важливі, а інші 

варіанти не дадуть позитивного результату, у чому викладач 

упевнений, через це вирішує проблему власним шляхом; коли 

рішення треба приймати досить швидко, а студенти довіряють 

викладачу. 

2. Стиль співдружності, співтворчості (співробітництво). До 

нього найчастіше вдається викладач ініціативний, який відстоює свої 

інтереси, а його активність спрямована на пошук шляхів одержання 

результатів, які важливі для обох сторін. Це найбільш ефективна 

стратегія поведінки учасників вирішення проблеми. Проблема 

вирішується разом, узгоджено. 

3. Стиль компромісу ефективний у ситуаціях, коли обидві 

сторони мають однакові інтереси щодо вирішення проблеми або інші 

підходи не є ефективними; сторони зацікавлені в збереженні дружніх 

стосунків, і кожна з них орієнтується на певні поступки одна одній. 

4. Стиль ухилення (уникання) застосовують викладачі пасивні, 

хоча й досить раціональні. Проте вони не хочуть створювати в 

стосунках зі студентами напружених відносин і свідомо ухиляються 

від вирішення проблеми, дають можливість це зробити самим 

студентам, одразу погоджуючись із їхньою пропозицією (думкою). 
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Викладач здатний поступатися власними інтересами, коли має 

потребу у визнанні, у співпраці зі студентами. До цього стилю можна 

звертатися за  умов,  коли проблема не дуже важлива для обох 

сторін; викладач не володіє достатньою інформацією для вирішення 

проблеми; викладачу потрібен час, щоб одержати необхідну 

допоміжну інформацію; якщо викладач упевнений, що студенти 

мають більше шансів для правильного вирішення проблеми. 

5. Стиль пристосування (відступ, поступка) найчастіше 

використовує викладач конформного типу. Педагог одразу 

відмовляється від своєї думки й ніколи її не відстоює. До такого 

стилю можна звертатися за  умов, коли стосунки зі студентами 

важливіші, ніж вирішення проблеми; пропозицію педагога ніхто не 

підтримує, хоча вона ефективніша; проблема важливіша для 

студентів, а не для викладача. 

Таким чином, під час вирішення проблемної ситуації викладач 

повинен швидко зорієнтуватися: що це за проблема, наскільки вона 

важлива, який прийом застосувати для знаходження оптимального 

засобу її вирішення та одержати консенсус (згоду).  

Ефективною може бути така педагогічна тактика викладача: 

спочатку підняти студента до рівня рівного, потім вказати йому 

можливий шлях вирішення проблеми, ініціювати його активність, 

наділивши студента роллю суб'єкта ситуації, і визнати його 

достойний вихід із протиріччя, а самому залишатися одночасно в 

тіні. 

Проблеми виникають і в студентському колективі, а для їх 

вирішення нерідко запрошуються куратори. Завдання полягає у тому, 

щоб під час розв'язання проблеми виходити з колективних інтересів, 

а не вузько-прагматичних інтересів лише однієї людини. Переважно 

під час обговорення проблеми іноді треба обмірковувати різні 

погляди, різну інформацію. Проте важливо, щоб куратор мав свою 

думку й власну оцінку. Сумісне обговорення проблеми (на 

паритетних началах) дає можливість студентові реалізувати своє 

«Я», самоствердитися. 

Під час виникнення конфліктної ситуації потрібно: 

1. Зберігати самовладання, витримку. Дати можливість 

партнеру висловити претензії. 

2. Не вступати в суперечку, не переходити на оцінку суб'єкта 

як особистості. 
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3. Висловити прохання партнеру, сформулювати зміст 

претензії і кінцевий результат, якого він прагне. 

4. Чітко та об'єктивно висловлювати свою позицію щодо 

очікувань партнера. 

5. Намагатись дотримуватися рівності. 

6. Якщо помилилися, визнати помилку спокійно, без 

самоприниження та з гідністю. 

7. Прийняти пропозицію і домовитися про майбутнє. 

8. Намагатися підтримувати баланс ділових стосунків. 

9. Найбільш ефективною формою спілкування у конфліктній 

ситуації є діалог викладача і студента. 

Засобами вирішення конфліктів є: 

1. Картографія конфлікту, визначення проблеми, його 

учасників. Кожен висловлює свою точку зору, вислуховує інших, 

виникає можливість сформулювати новий варіант вирішення 

проблеми, який задовольняє усіх. 

2. Вироблення альтернативних варіантів виходу з конфлікту, 

що аналізуються. Обирається той, який достатній для задоволення 

потреб кожного. 

3. Переговори проходять поетапно: підготовчий – збір фактів, 

їх аналіз; процес переговорів; їх завершення, прийняття згоди. 

4. Посередництво – запрошується третя особа, яка в конфлікті 

не бере участі та є об'єктивною. 

Посередник виконує такі функції: 

• вирішує проблему без звинувачень, виправдовувань, 

порушення етики та доведення конфліктуючих сторін до згоди; 

• вислуховує учасників конфлікту; кожна сторона повинна 

повторити те, що було вже сказано, і висловити своє ставлення; 

• умови, які пропонує кожна сторона для досягнення згоди, та 

вибір найкращої. 

Посередник допомагає обом сторонам досягти того, чого вони 

бажають. Це прямі методи вирішення конфліктів. 

Профілактикою виникнення конфліктів є розвиток 

рефлексивної поведінки, емпатії, навчання умінню співробітничати з 

іншими, переборення власної впертості тощо. 

Перш ніж планувати систему педагогічної взаємодії, треба 

викликати в студента позитивне ставлення до себе, сподобатися 

йому. Між ними має виникнути атракція, тобто привабливість, потяг 

один до одного, що супроводжується позитивними емоціями. 



 226 

Ефективність педагогічної взаємодії забезпечується передусім 

авторитетністю викладача – високим ступенем значущості 

(референтності) для студентів його педагогічних проявів.  

У соціальній психології для позначення групи, з якою людина 

вважає себе пов'язаною найтісніше й авторитет якої вважає 

обов'язковим, вживається поняття «референтна група» – саме сюди 

входять найбільш авторитетні педагоги.  

Професійні якості та вміння, якими повинен володіти викладач 

для успішного вирішення конфлікту: 

• передбачати наслідки свого педагогічного впливу; бачити 

проблему, протиріччя; 

• уміння правильно оцінити конфліктну ситуацію, визнавати 

автономію особистості студента; 

• сприймати іншого як носія свого внутрішнього світу; 

• апелювати до свідомості студента; 

• генерувати ідеї у відповідь на конкретні пропозиції студента, 

з повагою приймати будь-яку його думку; 

• розвивати самостійність у судженнях студента та здатність 

самостійно шукати вихід зі становища; 

• враховувати емоційний стан студентів, співпереживати; 

• зберігати почуття власної гідності; 

• надавати педагогічним вимогам культуровідповідну форму 

(прохання, ділове розпорядження), пораду («Можна Вам 

порадити...»); рекомендацію («Можна Вам запропонувати...»); 

побажання («Мені б хотілося...»); запрошення до дії чи до 

обговорення проблем. 

Педагогічна вимога має включати можливість потенційного 

вибору в широких межах її виконання («Ви могли б здати самостійну 

роботу не сьогодні (завтра), а наступного тижня, коли виконаєте»). 

Бувають випадки, коли в суперечці відбувається зіткнення 

виробничих інтересів, які багато чого значать для обох сторін: від 

вирішення таких суперечностей залежить і подальша діяльність, і 

плани на майбутнє. Тоді поведінка кожної сторони стає напруженою, 

від кожного вимагаються душевні зусилля, іноді порушуються межі 

тактовності. 

Покращення трудової дисципліни не можна досягнути лише 

адміністративними методами. При демократизації освіти вимоги до 

студентів посилюються, але засоби впливу на них змінюються: 

застосовуються не авторитарні методи, а логіка переконання, 
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аргументації, власний приклад. Саме тому підвищуються вимоги до 

інтелекту викладача, його ерудиції, психолого-педагогічної 

підготовки, у тому числі і вміння вирішувати конфлікти. 

Таким чином, причинами педагогічних конфліктів найчастіше 

є помилковий стиль керівництва студентами з боку викладачів. 

Потрібно пам'ятати, що діловий конфлікт зникає одразу, як тільки 

вирішується проблема. Міжособистісний конфлікт буває затяжним, 

тривалим і часто має деструктивний характер. 

Для забезпечення повноцінної діалогічної взаємодії між 

суб'єктами педагогічного процесу важливо долати бар'єри 

професійно-педагогічного спілкування: 

• «бар'єр» невідповідності настанов і мотивів: викладач 

приходить із творчими задумами цікавого заняття, захоплений ним, а 

група байдужа, студенти неуважні, що дратує викладача; 

• «бар'єр» побоювання групи: викладач-початківець непогано 

володіє матеріалом, добре підготувався до заняття, однак сама думка 

про безпосередній контакт зі студентами «відлякує» його, пригнічує 

творчу ініціативу тощо; 

• «бар'єр» відсутності контакту: викладач заходить до аудиторії 

і замість того, щоб швидко й оперативно організувати взаємодію зі 

студентами, починає діяти автономно (наприклад, пише тему лекції 

на дошці); 

• «бар'єр» звуження функцій спілкування: педагог враховує 

лише інформаційні функції спілкування, нехтуючи соціально-

перцептивними, афективно-комунікативними, організаційними; 

• «бар'єр» негативної настанови на академічну групу, яка 

інколи може формуватися апріорно на основі думки інших 

викладачів, що працюють із цими студентами або є наслідком 

минулого негативного досвіду педагогічного спілкування з певною 

групою або студентом; 

• «бар'єр» побоювання педагогічних помилок (не знає відповідь 

на «каверзне» запитання студентів або на зауваження, що 

неправильно виставлена оцінка тощо); 

• «бар'єр» наслідування: молодий педагог намагається 

наслідувати манери спілкування, стиль діяльність авторитетного 

педагога, не враховуючи свої індивідуальні особливості. 

Також можуть виникати бар'єри спілкування, які притаманні 

будь-якій комунікативній взаємодії: 
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• Смисловий «бар'єр» – одне й те саме явище (слово, фраза, 

подія) мають різний смисл для різних людей. 

• Моральний «бар'єр» – відмінності між людьми в засвоєних 

ними соціальних нормах і обмеженнях; споконвічний «конфлікт 

батьків і дітей» у неприйнятті ними манер поведінки й спілкування, 

спрямованості інтересів, моди тощо (викладач у спілкуванні зі 

студентами: «У студентські роки ми були іншими», тобто кращими, 

що не завжди відповідає дійсності). 

• Інтелектуальний «бар'єр» – відмінності в рівні інтелекту, 

глибині передбачення і розуміння ситуації і проблем. Він часто 

виникає у спілкуванні з викладачем, який характеризується чітко 

вираженою спрямованістю на наукову діяльність, якщо йому не 

вдається адаптувати мову науки до інтелектуально-пізнавальних 

можливостей студентів. 

• Ригідний «бар'єр» – відсутність гнучкості міжособистісних 

настанов, утруднення перебудови сприйняття, системи мотивів, 

емоційних відгуків у ситуації, що змінюється. Інерція, відсталість від 

реалій життя, звичні схеми спілкування характерні для тих 

досвідчених викладачів, хто не працює над самоосвітою, 

професійним самовдосконаленням, критичним переосмисленням 

своїх наукових і педагогічних здобутків. 

• Емоційний «бар'єр» – відмінності в емоційних станах 

викладачів і студентів, особливо під час заліків й екзаменів, 

відсутність емпатії, а також недоступність розуму доводів логіки в 

ситуації емоційного збудження та афективних реакцій. 

• Естетичний «бар'єр» пов'язаний із дотриманням вимог до 

форми (привабливість зовнішності, охайність одягу, вишуканість 

рухів), а також до педагогічного такту й етикету взаємин. 

Психологічні «бар'єри» спілкування виникають непомітно й 

спочатку можуть не усвідомлюватися викладачем, проте студенти 

сприймають їх одразу. Але якщо «бар'єр» закріпився, то й сам 

педагог починає відчувати дискомфорт, тривогу. Цей стан стає 

стійким, заважає плідному контактові зі студентами, впливає на 

характер педагога, формує так званий «неправильний» педагогічний 

характер. 

Дослідження проблеми професійного спілкування засвідчують 

про оволодіння основами професійно-педагогічного спілкування 

через професійне самовиховання такими двома шляхами: 
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1. Ґрунтовне вивчення та усвідомлення природи, структури й 

закономірностей професійно-педагогічного спілкування. 

2. Опанування технологією педагогічної комунікації, 

відпрацьовуючи вміння, навички професійно-педагогічного 

спілкування та розвиваючи комунікативні здібності під час навчання. 

Важливим чинником, що сприяє розвиткові комунікативної 

культури майбутнього педагога, є елементи педагогічної діяльності 

під час проходження різних видів педагогічної практики, а також 

громадська робота студента, яка збагачує його досвід 

організаторської та комунікативної діяльності. 

Поради майбутнім викладачам щодо самовиховання 

комунікативної культури: 

• уникайте під час спілкування докорів (прямих і непрямих); 

• не демонструйте свою перевагу; 

• уникайте звинувачувального тону, вибачайте дрібні 

слабкості, підкреслюйте переваги співбесідника; 

• розпитуйте зацікавлено, але не зухвало; 

• будьте уважні до партнера по спілкуванню; 

• намагайтеся передбачити реакцію співрозмовника; 

• у процесі спілкування думайте про співрозмовників.  

Отже, продуктивне професійно-педагогічне спілкування 

відбувається за умови організації педагогічного процесу на 

демократичних засадах, позитивного ставлення викладача до 

студентів, захопленості спільною творчою діяльністю усіх суб'єктів 

педагогічної взаємодії. 

Тести для самоперевірки 

1. Педагогічне спілкування – це: 

а) сукупність стійких мотивів, що орієнтують діяльність 

особистості; 

б) спосіб реалізації змісту, методів і прийомів педагогічних 

впливів, спрямованих на формування особистості студента; 

в) вияв протилежних інтересів, поглядів, думок; 

г) зіткнення особистісних смислів; 

д) здійснення функції активізації та фасилітації емоційного 

життя студентів. 

2. Сутність фасилітаторської функції артистизму 

викладача полягає в: 

а) інтересі до особистості; 

б) налаштуванні на позитивну домінанту; 
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в) полегшенні взаємодії, сприянні організації уваги, виявленні 

схильності до вивчення предмета; 

г) потребі активної роботи; 

д) взаємній привабливості. 

3. Педагогічна майстерність передбачає: 

а) особливий вид соціальної діяльності, що передбачає 

передачу від старших поколінь до молодших накопичених людством 

культури і досвіду, створення умов для їх особистісного розвитку і 

підготовки до виконання певних соціальних ролей у суспільстві; 

б) способи творчої педагогічної діяльності, які слугують 

соціалізації особистості в конкретних історичних умовах; 

в) виявлення зацікавленості в партнері, співпереживання 

(емпатія) його успіхам або невдачам; 

г) комплекс властивостей особистості, що забезпечує 

самоорганізацію високого рівня професійної діяльності на 

рефлексивній основі; 

д) ґрунтовне вивчення та усвідомлення природи, структури й 

закономірностей професійно-педагогічного спілкування. 

4. Сутність стилю ухилення (уникання) полягає у: 

а) незгоді й критиці будь-яких пропозицій; 

б) коригуванні групових настанов і позицій, які впливають на 

взаємини членів групи; 

в) виробленні альтернативних варіантів виходу з конфлікту, які 

аналізуються; 

г) творчому оволодінні спеціальністю, умінні домагатися 

найвищого результату розв'язання завдань професійної діяльності; 

д) небажанні створювати в стосунках зі студентами трднощі й 

свідомому ухилянні від вирішення проблеми. 

5. Безумовне прийняття студента проявляється: 

а) в увазі до його почуттів і думок, готовності їх зрозуміти; 

б) у готовності до підтримки; 

в) у повазі до позиції студента; 

г) у вірі в його сили й можливості;  

д) усі відповіді правильні. 

6. Педагогічна культура – це: 

а) виявлення зацікавленості в партнері, співпереживання 

(емпатія) його успіхам або невдачам; 

б) це частина загальнолюдської, в якій втілені духовні цінності 

освіти і виховання (педагогічні знання, теорії, концепції, 
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педагогічний досвід, професійні етичні норми) та матеріальні (засоби 

навчання і виховання), а також способи творчої педагогічної 

діяльності, що слугують соціалізації особистості в конкретних 

історичних умовах; 

в) сукупність професіоналізму діяльності та професіоналізму 

особистості; 

г) організація безпосереднього спілкування у момент 

початкової взаємодії;  

д) усі відповіді правильні. 

7. Спілкування - загравання – це: 

а) невміння організувати продуктивне педагогічне спілкування, 

яке проявляється  у намаганні викладача завоювати дешевий 

авторитет у студентів; 

б) способи творчої педагогічної діяльності, які слугують 

соціалізації особистості в конкретних історичних умовах; 

в) спілкування для визначення того, що відбувається, щоб 

зрозуміти тему, проблему; 

г) високоморальні якості, що виявляються у культурі 

спілкування та педагогічній взаємодії; 

д) визнання за виховником права на прийняття відповідального 

рішення, яке заслуговує повної довіри. 

 

Запитання і завдання для самоперевірки та контролю засвоєних 

знань  

1. У чому сутність готовності викладача до професійної 

педагогічної діяльності? 

2. Назвіть складові професійної кваліфікації педагога 

3. Охарактеризуйте групу методично-виховних умінь педагога. 

4. Розкрийте зміст комунікативної компетентності викладача. 

5. Назвіть причини низької культури спілкування педагога із 

студентами.  

6. У чому виявляється педагогічний такт викладача? 

7. Якими особистісними якостями має володіти педагог? 

8. У чому сутність суб'єкт-суб'єктних стосунків між 

викладачем і студентом?  

9. Дайте психологічну характеристику активному 

рефлексивному слуханню та «Я-повідомленню». 

10. У чому сутність методу активного слухання? 
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Тематика рефератів 

1. Структурні компоненти педагогічної культури педагога. 

2. Педагогічний такт як прояв стилю спілкування педагога. 

3. Особливості педагогічного конфлікту, стадії його розвитку. 

4. Характеристика компетентності викладача. 
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Короткий термінологічний словник 
 

А 

Авторитет – громадське визнання особистості, оцінка 

колективом відповідності суб’єктивних якостей людини об’єктивним 

потребам діяльності; стійке ставлення до іншої людини, яке 

виражається у почуттях довіри й поваги до неї. 

Акредитація вузів – офіційне визнання їх права здійснювати 

свою діяльність на рівні державних вимог і стандартів освіти. 

Анкета – засіб для одержання первинної соціологічної і 

соціально-психологічної інформації, основою якого є вербальна 

комунікація. 

Анкетування – метод збирання фактів на основі письмового 

самозвіту досліджуваних за спеціально розробленою програмою; 

метод збирання соціально-психологічних даних за допомогою анкет. 

Антинаркогенне виховання – виховна діяльність, 

спрямована на формування у молоді несприйнятливості до 

наркогенних речовин (тютюну, алкоголю, наркотиків). 

Асоціалізація – засвоєння особистістю норм, цінностей, нега-

тивних ролей, стереотипів поведінки, які спричинюють деформацію 

суспільних відносин, дисгармонію у взаємодії людини і суспільства. 

 

Б 

Багатоваріантність – створення в освітній системі умов 

вибору й надання кожному суб'єктові шансу на успіх, стимулювання 

студентів до самостійного вибору й ухвалення відповідального 

рішення, забезпечення розвитку альтернативного й самостійного 

мислення.  

Багаторівневість – організація багатоетапного освітнього 

процесу, що забезпечує можливість досягнення на кожному етапі 

освіти того рівня освіченості, який відповідає можливостям й 

інтересам людини, має свої цілі, терміни навчання і характерні риси.  

Бал – результат оцінювання навчальної праці студентів в 

умовно-формальному відображенні у числовому вимірі. 

Безумовне прийняття студента – це визнання його права на 

будь-яку гаму власних почуттів без ризику втратити повагу 

викладача.  
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Безперервність означає процес постійної освіти-самоосвіти 

людини впродовж усієї життєдіяльності – у зв'язку з тим, що умови 

життя й діяльності в сучасному суспільстві швидко змінюються. 

Бесіда – діалогічний метод навчання, за якого викладач за 

допомогою вдало поставлених запитань спонукає студентів або до 

відтворення раніше набутих знань, або до самостійних висновків-

узагальнень на основі засвоєного фактичного матеріалу. 

 

В 

Викладання – діяльність викладача в процесі навчання, під 

час якої він ставить перед студентами пізнавальні завдання, 

повідомляє нові знання, організує спостереження, лабораторні й 

практичні заняття, керує їх самостійною роботою, перевіряє якість 

знань, умінь і навичок. 

Вихованість – показник ефективності та якості навчально-

виховного процесу. 

Виховання – цілеспрямований та організований процес 

формування особистості. 

Виховний захід – сукупність різноманітних виховних впливів 

з відповідними матеріальними і духовними умовами, що 

підпорядковані єдиній комплексній виховній меті, таких, що 

взаємодіють між собою і утворюють єдине ціле. 

Вправа – метод навчання, який передбачає цілеспрямоване, 

багаторазове повторення студентами певних дій чи операцій з метою 

формування умінь та навичок. 

Вправляння – багаторазове виконання певних дій чи видів 

діяльності з метою їх освоєння, яке ґрунтується на розумінні й 

супроводжується свідомим контролем і коригуванням. У педагогіці – 

метод виховання, що полягає у поступовому створенні умов, у яких 

вихованець виконує певні дії з метою вироблення необхідних і 

закріплення позитивних форм поведінки. 

 

Г 

Гіпотеза – наукове припущення, що висувається для 

пояснення певного явища і підлягає обов’язковій ретельній дослідній 

перевірці та теоретичному обґрунтуванню. 

Громадянин – людина, яка ідентифікує себе з певною 

країною, у якій вона наділена відповідним юридичним статусом, що 
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є підставою для користування певними правами, а також дотримання 

обов'язків. 

Громадянська культура – ставлення індивідів до інституцій 

держави та настанов влади, їхньої законослухняності та критичної 

вимогливості.  

Громадянська освіта – це навчання людей тому, як жити за 

умов сучасної держави, як дотримуватись її законів, але водночас і 

не дозволяти владі порушувати їхні права, домагатися від неї 

здійснення їхніх правомірних потреб, як бути громадянином 

демократичного суспільства. 

Громадянська позиція – система ціннісних і соціальних 

орієнтацій та настанов, які характеризують людину як громадянина 

країни та суспільства. 

Громадянське виховання – формування громадянськості як 

інтегративної якості особистості, яка дає можливість людині 

відчувати себе морально, соціально, політично та юридично 

дієздатною та захищеною. 

Громадянське суспільство – поняття, що вживається для 

означення сукупності існуючих у суспільстві відносин, які є 

державно-політичними, сфери життєдіяльності громади й окремих 

індивідів, що є цивільною, приватною, перебуває поза впливом 

держави, її директивного регулювання й регламентації.  

Громадянськість  – духовно-моральна цінність, світоглядно-

психологічна характеристика людини, що зумовлена її державною 

самоідентифікацією, усвідомленням належності до конкретної 

країни.  

Група контрольна – група досліджуваних, з даними якої 

порівнюють результати, одержані під час дослідження в 

експериментальній групі. Метою порівняння є встановлення 

висновків про підтвердження чи не підтвердження гіпотези, яка 

перевірялася. 

Групова дискусія – метод групового обговорення проблеми, 

який дає змогу виявити думки і судження членів групи, запропо-

нувати можливі шляхи розв'язання завдання, спільно вирішити 

проблему. 

Гуманізація – створення умов для формування найкращих 

якостей і здібностей молодої людини – гуманності, щирості, 

людяності, доброзичливості, милосердя та ін. 
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Гуманізація освіти – орієнтація освітньої системи й 

освітнього процесу на розвиток і становлення взаємоповаги між 

студентами і педагогами, основаної на врахуванні прав кожної 

людини; на збереження  і зміцнення їхнього здоров'я, почуття 

власної гідності й розвитку особистісного потенціалу.  

Гуманітаризація освіти – переорієнтація освіти з предметно-

змістового принципу навчання основ наук на вивчення цілісної 

картини світу; система заходів, спрямована на пріоритетний 

розвиток загальнокультурних компонентів у змісті, формах і методах 

навчання, на формування особистісної зрілості студентів, розвиток їх 

творчих здібностей. 

Д 

Демократизація – усунення авторитарного стилю виховання, 

сприйняття особистості вихованця як вищої суспільної цінності, 

визнання його права на свободу, розвиток здібностей і виявлення 

індивідуальності. 

Державний компонент навчального плану визначає перелік 

навчальних дисциплін, який є обов’язковим для вивчення у всіх 

загальноосвітніх навчально-виховних закладах. 

Державний стандарт загальної середньої освіти – звід норм і 

положень, що визначають державні вимоги до освіченості учнів і 

випускників шкіл на рівні початкової, базової та повної загальної 

середньої освіти і гарантії держави щодо її здобуття. 

Десоціалізація – зворотний щодо соціалізації процес, який 

характеризується відчуженням особистості від основної маси людей, 

входженням її до асоціальних чи антисоціальних неформальних 

груп. 

Деформації спілкування – відхилення від норм взаємодії, які 

прийняті в суспільстві і відповідають світовим стандартам. 

Диверсифікованість – широке розмаїття навчальних закладів, 

освітніх програм і органів керування. 

Дидактичний тест – набір стандартизованих завдань з 

визначеного матеріалу, який встановлює ступінь засвоєння його 

студентами. 

Дипломна робота – форма індивідуальних завдань студентів, 

що передбачає розширення і поглиблення теоретичних знань, 

закріплення практичних умінь та навичок зі спеціальності, 

застосування їх при вирішенні конкретних проблем виробництва і 

виконується на завершальному етапі навчання у ВНЗ. 
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Дискусія – суперечка, обговорення якогось питання. 

Диспут – один з методів і одна з форм роботи зі студентами, 

дійовий засіб морального виховання і розвитку їхнього логічного 

мислення. 

Диференціація – орієнтація освітніх установ на досягнення 

студентів під час урахування, задоволення й розвитку зацікавлень, 

схильностей і здібностей усіх учасників процесу.  

Диференційоване навчання – спосіб організації навчально-

виховного процесу, що враховує типові індивідуальні особливості 

учнів, студентів. 

Діалог – один з основних шляхів обміну думками, 

універсальна форма інформаційної взаємодії педагога зі студентами, 

спосіб впливу на свідомість і формування певних поглядів, мотивів, 

почуттів. 

Діяльність – це активна поведінка людини, регульована 

свідомою ціллю і спрямована на задоволення її потреб та інтересів. 

 

Е 

Екологічне виховання – систематична педагогічна діяльність, 

спрямована на розвиток екологічної культури особистості. 

Економічне виховання – організована педагогічна діяльність, 

спрямована на формування економічної культури особистості. 

Екзистенціалізм – філософсько-педагогічний напрям, що 

визначає вирішальну роль внутрішніх потреб особистості, 

підпорядкування форм і методів освіти особистісному існуванню. 

Виховання, як вирішальна сила розвитку особистості, відходить на 

другий план, а на першому місці – спадкові задатки, потяги та 

інтуїція людини.  

Експеримент – метод збирання фактів у спеціально створених 

умовах, які забезпечують активний прояв необхідних психічних 

явищ. 

Емоційний «бар'єр» – відмінності в емоційних станах 

викладачів і студентів, особливо під час заліків й екзаменів, 

відсутність емпатії, а також недоступність розуму доводів логіки в 

ситуації емоційного збудження та афективних реакцій. 

Естетична поведінка – втілення прекрасного у конкретних 

вчинках людини. 
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Естетична свідомість – одна з форм суспільної свідомості, що 

реалізується через художньо-емоційне освоєння дійсності у формі 

естетичних почуттів, переживань, оцінок. 

Естетичне виховання – формування в особи здатності 

сприймати і перетворювати дійсність за законами краси в усіх 

сферах діяльності. 

Естетичний «бар'єр» пов'язаний із дотриманням вимог до 

форми (привабливість зовнішності, охайність одягу, вишуканість 

рухів тощо), а також до педагогічного такту й етикету взаємин. 

Естетичний ідеал – уявлення людини про прекрасне в 

абсолютному його вираженні. 

Естетичний смак – здатність людини правильно оцінити 

прекрасне, відрізняти прекрасне від потворного. 

Естетичні почуття – особливі почуття насолоди, які відчуває 

людина, сприймаючи прекрасне у навколишній дійсності й творах 

мистецтва. 

Еталонні уявлення – критерії оцінки, знання основних 

положень яких є обов’язковим для педагога. 

Етика – наука про мораль, природу, структуру та особливості 

походження й розвитку моральних норм і взаємовідносин між 

людьми в умовах суспільства. 

Етична бесіда – метод і засіб виховання, що передбачає 

формування моральних понять, моральних правил і норм, 

переконання учнів на різних етапах їх навчання і виховання; метод 

залучення вихованців до вироблення правильних оцінок, суджень з 

усіх хвилюючих їх проблем. 

Етнізація – наповнення виховання національним змістом, що 

забезпечує формування в особистості національної свідомості. 

 

З 

Забезпечення успіху в навчанні – метод навчання, який 

передбачає допомогу педагога відстаючому студентові, розвиток у 

нього інтересу до знань, прагнення закріпити успіх. 

Загальна освіта – оволодіння знаннями з основ наук і 

підготовка учнів до отримання професійної освіти. 

Закони – це твердження, які розкривають об’єктивні, стійкі, 

суттєві зв’язки між явищами дійсності; їх сукупність становить зміст 

науки, дає змогу формулювати нові проблеми і здійснювати 

прогнози до подальшого розвитку. 
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Закони виховання – об’єктивні, внутрішні, суттєві та 

відносно стійкі зв’язки, які виявляються під час організації та 

проведення виховного процесу. 

Закономірність виховання – конкретні прояви законів 

виховання у процесі виховання; стійкий, об’єктивний, істотний 

зв’язок у вихованні, реалізація якого сприяє ефективному розвитку 

особистості. 

Закономірність навчання – певний причинно-наслідковий 

зв’язок між подіями, явищами, фактами. 

Заліковий кредит є одиницею виміру навчального 

навантаження, необхідного для засвоєння змістових модулів або 

блоку змістових модулів, і містить кілька кредитів.  

Засоби виховання – предмети матеріальної і духовної 

культури, а також різні явища, що їх використовують у виховному 

процесі для розв’язання конкретних виховних завдань.  

Засоби навчання – предмети шкільного обладнання, які 

використовуються у процесі навчально-виховної роботи (книги, 

зошити, таблиці, лабораторне обладнання, письмове приладдя). 

Змагання (як метод виховання) – метод, що передбачає 

здорове суперництво і самоутвердження в колективі дітей та молоді.  

Зміст виховання – система наукових, духовних і професійних 

знань, навичок, умінь, а також норм і правил поведінки, оволодіння 

якими забезпечує формування гармонійно розвинутої, суспільно 

активної особистості. 

Зміст освіти – система наукових знань, умінь і навичок, 

оволодіння якими забезпечує всебічний розвиток розумових і 

фізичних здібностей студентів, формування їх світогляду, моральної 

поведінки, підготовку до суспільного життя. 

Змістовий модуль – система навчальних елементів, поєднана 

за ознакою відповідності певному навчальному об'єктові (частина 

залікового контролю). 

Знання – ідеальне вираження в знаковій формі об’єктивних 

властивостей і зв’язків світу природного і людського; результат 

відображення оточуючої дійсності. 

 

І 

Ідеал – уявлення про зразок людської поведінки і стосунків 

між людьми, що виходять із розуміння мети життя. 
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Ідентифікація – виявляється в ототожненні себе з іншим 

об’єктом, встановленні з ним емоційного зв’язку. 

Ідея – вища форма пізнання зовнішнього світу, яка відображає 

об’єкт і спрямована на його перетворення. 

 Ілюстрування – метод навчання, який полягає у 

використанні на заняттях статичної наочності: плакатів, карт, 

рисунків на дошці, картин та ін. 

Індивідуалізація – урахування і розвиток індивідуальних 

особливостей студентів у всіх формах взаємодії з ними в процесі 

навчання і виховання. 

Інтелектуальний «бар'єр» – відмінності в рівні інтелекту, 

глибині передбачення, розуміння ситуації і проблем, що часто 

виникає у спілкуванні з викладачем, який характеризується чітко 

вираженою спрямованістю на наукову діяльність, якщо йому не 

вдається адаптувати мову науки до інтелектуально-пізнавальних 

можливостей студентів. 

Інтерактивне навчання – спеціальна форма організації 

пізнавальної діяльності, яка має конкретну, передбачувану мету – 

створити комфортні умови навчання, за яких кожен відчуває свою 

успішність, інтелектуальну спроможність. 

Інтерв’ю – метод отримання соціально-психологічної 

інформації шляхом усного опитування. 

Інтерес – прагнення людини пізнати глибше якийсь об’єкт, 

спрямованість діяльності на певні предмети та явища. 

 

К 

Колоквіум – важлива форма тематичної перевірки й оцінки 

знань студентів, спрямована на їх мобілізацію щодо поглибленого 

вивчення провідних тем чи розділів курсу. 

Компетенція – загальна здатність, що базується на знаннях, 

досвіді, цінностях, здібностях, набутих завдяки навчанню. 

Компроміс – порозуміння з противником, що досягаються 

шляхом взаємних порозумінь, пристосування до обставин. 

Консультація – форма навчального заняття, за якої студент 

отримує відповіді від викладача на конкретні запитання або 

пояснення певних теоретичних положень  чи аспектів їхнього 

практичного застосування. 

Контроль як педагогічне явище – це усвідомлене, 

планомірне спостереження та фіксація вербальних і практичних дій 
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вихованців з метою з’ясування рівня набуття ними соціального 

досвіду, опанування програмного матеріалу, оволодіння 

теоретичними і практичними знаннями, навичками й уміннями та 

формування у них певних рис. 

Конфлікт – зіткнення інтересів осіб і груп, їхніх ідей, 

протилежних поглядів, потреб, оцінок, рівня прагнень, домагань. 

Конформна поведінка – дія людини, яка проявляється в її 

зміні установок і вчинків відповідно до позиції спільноти, до якої 

вона причетна. 

Конформізм – пасивне прийняття групових стандартів 

поведінки, безапеляційне визнання існуючих порядків, норм і 

правил, безумовне схиляння перед авторитетами. 

Конформність – це своєрідне пристосуванство, розраховане на 

те, щоб не створювати собі зайвих труднощів у спілкуванні та 

взаємодії із оточенням. 

Конфронтація – протиборство, протистояння, зіткнення інте-

ресів. 

Корпорація – організована група, в якій міжособистісні 

стосунки опосередковують особистісно значущий для її членів, але 

асоціальний зміст групової діяльності. 

Кредитно-модульна система організації навчального процесу 

– модель організації навчального процесу, яка ґрунтується на 

поєднанні модульних технологій навчання та залікових освітніх 

одиниць (залікових кредитів). 

Кредит – числова міра повного навчального навантаження 

студента з конкретної дисципліни, яка становить 36 годин його 

самостійної роботи і під керівництвом науково-педагогічного 

працівника, та спонукає студентів до вільного вибору навчальних 

дисциплін, якісного їх засвоєння і є одним із критеріїв порівняння 

навчальних систем ВНЗ. 

Критерії ефективності педагогічного процесу – показники, 

що виражають рівень вихованості вихованців. 

Критерії освіченості – ясність і чіткість понять, якими оперує 

людина; визначеність і конкретність мислення; уміння бачити 

необхідність і знаходити її причини; усвідомлення зв'язків між 

предметами і явищами; здатність передбачити розвиток подій на 

основі ретельного аналізу наявних тенденцій, кількість і якість 

продуктів праці. 

 Критерії оцінки – це ті положення, урахування яких є 
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обов'язковим при виставленні тієї чи іншої оцінки.  

Культуровідповідність – органічний зв’язок з історією 

народу, його мовою, культурними традиціями, з народним 

мистецтвом, ремеслами і промислами, забезпечення духовної єдності 

поколінь. 

Курсова робота – форма індивідуальних завдань студента, 

призначена для закріплення, поглиблення і узагальнення знань, 

одержаних студентами під час навчання. 

 

Л 

Лабораторна робота – метод навчання, що передбачає 

самостійну роботу студентів за завданням викладача із 

застосуванням навчальних приладів, інструментів, матеріалів, 

установок та інших технічних засобів. 

Лабораторний експеримент – точний і надійний метод 

психологічного дослідження, який дає змогу довільно спричинити те 

чи інше психічне явище, вплинути на його перебіг, зареєструвати все 

за допомогою спеціальних приладів. 

Лекція – метод навчання, що передбачає усний виклад 

великого за обсягом, складного за логічною побудовою матеріалу. Як 

метод виховання реалізується шляхом послідовного, системного 

викладу певної проблеми, який має на меті сформувати у слухачів 

певні погляди і переконання. 

Лекція вступна дає загальне уявлення про завдання і зміст 

навчальної дисципліни, розкриває структуру й логіку конкретного 

навчального предмета, викликає до нього інтерес, показує його 

взаємозв’язок з іншими предметами. 

Лекція заключна передбачає підбиття підсумків вивченого 

матеріалу з певного навчального предмета, виділення основних 

питань і зосередження уваги на практичному значенні здобутих 

знань для подальшого навчання. 

Лекція із заздалегідь запланованими помилками передбачає 

внесення у її текст певної кількості заздалегідь підібраних помилок 

змістового, методичного характеру, які слухачі повинні відшукати. 

Лекція проблемна передбачає засвоєння нової інформації 

шляхом її «відкриття». 

Лекція удвох передбачає проблемний виклад матеріалу в 

діалозі двох викладачів, що моделює реальні ситуації обговорення 

теоретичних і практичних питань двома дослідниками. 
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Логіка навчального процесу – це оптимально-ефективний 

шлях руху пізнавальної діяльності людини від початкового рівня 

знань, умінь, навичок та розвитку до потрібного рівня знань, умінь, 

навичок і розвитку.   

М 

Ментальність – своєрідний стан, рівень розвитку, спрямова-

ності індивідуальної та групової свідомості, здатність до засвоєння 

норм, принципів, життєвих орієнтацій, суспільних цінностей, 

особливості адаптації до навколишнього середовища, впливу на 

нього, відтворення досвіду попередніх поколінь. 

Мета виховання – сукупність властивостей особистості, які 

прагне сформувати суспільство. 

Метод – спосіб пізнання і застосування системи прийомів для 

досягнення поставленої мети (методи виховання, управління, нау-

кової творчості тощо). 

Метод виховання – спосіб взаємопов’язаної діяльності 

вихователів і вихованців, спрямованої на формування у вихованців 

певних поглядів, переконань, а також навичок і звичок поведінки. 

Метод навчання – спосіб упорядкованої взаємодії педагогів та 

студентів, за допомогою якого вирішуються проблеми освіти, 

виховання і розвитку в процесі навчання. 

Метод незалежних характеристик полягає в отриманні 

інформації через характеристику людини з боку кількох осіб 

(наприклад, керівника, бригадира, кількох співробітників та ін.). 

Методи контролю – способи діагностичної діяльності, які 

дозволяють здійснювати зворотний зв’язок у процесі навчання з 

метою отримання даних про успішність навчання й ефективність 

навчального процесу. 

Методи перевірки – сукупність прийомів і способів 

педагогічної діагностики, за допомогою яких здійснюється 

зворотний зв’язок у дидактичному процесі з метою отримання даних 

про ефективність цього процесу, тобто визначення ефективності 

функціонування усіх його ланок, результативності діяльності 

суб’єктів викладання і навчально-пізнавальної діяльності суб’єктів 

учіння. 

Методи формування свідомості – методи різнобічного впливу 

на свідомість, почуття і волю вихованця з метою формування у нього 

поглядів і переконань. 
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Методи формування суспільної поведінки – метод 

різнобічного впливу на свідомість, почуття і волю вихованців з 

метою формування у них навичок і звичок суспільної поведінки. 

Методологія – вчення про принципи побудови, форми і 

способи наукового пізнання та практичної діяльності людини. 

Метод спостереження – метод опосередкованого вивчення 

психічної діяльності людини у результаті реєстрації різних проявів 

психіки і фізіологічних змін в організмі. 

Міжгрупові конфлікти – конфлікти всередині великих 

соціальних груп, організацій, у яких соціальні групи переслідують 

несумісні цілі і перешкоджають одна одній у їх здійсненні. 

Міжособистісне спілкування – процес предметної та інфор-

маційної взаємодії між людьми, в якому формуються, конкретизу-

ються, уточнюються і реалізуються їхні міжособистісні відносини 

(взаємовплив, сприйняття одне одного тощо) та виявляються пси-

хологічні особливості комунікативного потенціалу кожного індивіда. 

Міжособистісний вплив – процес і результат зміни одним 

індивідом поведінки, установок, намірів, уявлень, оцінок іншого 

індивіда. 

Міжпредметні зв’язки – узгодженість між навчальними 

предметами, що дає змогу розглядати факти і явища реальної 

дійсності з різних точок зору, з позицій різних навчальних предметів. 

Модель освіти як державно-відомчої організації 

організовують за відомчим принципом із чітким централізованим 

визначенням цілей, змісту освіти, номенклатури навчальних закладів 

і навчальних дисциплін у межах того чи іншого типу освітньої 

системи; навчальні заклади однозначно підпорядковано 

адміністративним чи спеціальним органам, які їх контролюють. 

Модель розвивальної освіти передбачає організацію освіти як 

особливої інфраструктури через широку кооперацію діяльності 

освітніх систем різного рангу, типу, рівня, що дає змогу 

забезпечувати, задовольняти потреби різних прошарків населення 

країни в освітніх послугах, швидко розв'язувати освітні завдання й 

забезпечувати розширення їх спектру.  

Модуль – логічно завершена частина теоретичних знань і 

практичних умінь з певної навчальної дисципліни. 

Модуль (логічна блок-структура) – самостійний розділ або 

тема курсу, що розглядає певне фундаментальне поняття, тобто 

явище, закон, структурний план або групу споріднених питань. 
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Модульно-рейтингове навчання – навчання цілісними, 

логічно впорядкованими і обґрунтованими частинами (модулями).  

Мораль – форма свідомості; система дій, принципів, законів, 

норм і оцінок, що регулюють стосунки між людьми. 

Моральна свідомість – одна зі сфер суспільної свідомості, що 

відображає реальні стосунки і регулює моральний аспект діяльності 

людини. 

Моральна спрямованість – стійка суспільна позиція 

особистості, що складається на світоглядній основі мотивів 

поведінки і виявляється в різних умовах як її властивість. 

Моральне виховання – виховна діяльність, що має на меті 

сформувати стійкі моральні якості, потреби, почуття, навички і 

звички поведінки на основі ідеалів, норм і принципів моралі, участі у 

практичній діяльності. 

Моральні звички – корисні для суспільства стійкі форми 

поведінки, які є внутрішньою потребою особистості і виявляються в 

будь-якій ситуації й умовах. 

Моральність – практичне втілення етичних норм і принципів, 

переломлення загальнообов’язкових моральних приписів через 

внутрішній світ конкретної особистості. 

Моральні переконання – пережиті та узагальнені моральні 

принципи, норми. 

Моральні почуття – запити, оцінки, спрямованість духовного 

розвитку особистості. 

Моральний «бар'єр» – відмінності між людьми в засвоєних 

ними соціальних нормах і обмеженнях; споконвічний «конфлікт 

батьків і дітей» у неприйнятті ними манер поведінки й спілкування, 

спрямованості інтересів, моди. 

 

Н 

Навичка – застосування знань на практиці, що здійснюється 

на рівні автоматизованих дій шляхом багаторазових повторень. 

Навчання – цілеспрямований процес взаємодії викладача і 

студентів, у ході якого здійснюються завдання освіти, виховання та 

розвиток особистості. 

Навчальна дискусія – метод навчання, який полягає в 

обговоренні педагогами і студентами спірного питання навчального 

матеріалу. 
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Навчальний модуль – цілісна функціональна одиниця, що 

оптимізує психосоціальний розвиток того, хто вчиться, і того, хто 

навчає. 

Навчальна програма – документ, у якому подається 

характеристика змісту навчального матеріалу із визначенням 

розділів, тем, орієнтованої кількості годин на їх вивчення. 

Навчальний план – документ, у якому визначається для 

кожного типу загальноосвітніх навчально-виховних закладів перелік 

навчальних предметів, порядок їх вивчення за роками, кількість 

годин в тиждень на їх вивчення, структура навчального року. 

Навчальний посібник – навчальна книга, в якій подається 

зміст навчального матеріалу, що не завжди відповідає вимогам 

діючої програми, а виходить за її межі; визначаються додаткові 

завдання, спрямовані на розширення пізнавальних інтересів 

студентів, розвиток їхньої самостійної пізнавальної діяльності. 

Навчальний предмет – дидактично обґрунтована система 

знань, умінь та навичок, виокремлених з відповідної вузької галузі 

науки чи мистецтва для вивчення у навчальному закладі. 

Навчальний процес – активна взаємодія між викладачем і 

студентом, яка складається з двох взаємопов'язаних процесів – 

викладання й учіння. 

Народність – принцип єдності загальнолюдського і 

національного, що передбачає національну спрямованість виховання: 

навчання рідною мовою, формування національної свідомості, 

прищеплення любові до рідної землі, свого етносу, шанобливого 

ставлення до культурної спадщини, національно-етнічної 

обрядовості інших народів, які населяють країну. 

Натуралізм – філософський напрям, який розглядає 

духовність людей як наслідок природних процесів.  

Національна свідомість та самосвідомість – це усвідомлення 

себе часткою певної національної (етнічної) спільноти та оцінка себе 

як носія національних цінностей, що склалися у процесі тривалого 

історичного розвитку національної спільноти, її самореалізації як 

суб'єкта соціальної дійсності. 

Національна ідея – усвідомлена нацією найбільш актуальна й 

перспективна мета, на шляху до осягнення якої нація спроможна 

повністю розкрити й реалізувати свої потенційні можливості, 

зробити помітний внесок у розвиток людської цивілізації та посісти 

гідне місце серед національних спільнот світу. 
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Національна ідентифікація – усвідомлення людиною своєї 

належності до певного етносу, нації, усвідомлення своєї близькості з 

нацією, спорідненості з нею. 

Національна школа – навчальний заклад, в якому навчають 

дітей рідною мовою. 

Національне виховання – формування гармонійно 

розвиненої, високоосвіченої, соціально-активної й національно-

свідомої людини, яка наділена глибокою громадянською 

відповідальністю, здоровими інтелектуально-творчими і духовними 

якостями, родинними й патріотичними почуттями, працьовитістю, 

господарською кмітливістю, підприємливістю й ініціативою. 

Національні принципи виховання – принципи виховання, які 

закорінені у виховній традиції народу, тісно пов’язані з його 

історичною долею і ментальністю. 

Научіння, научування – набуття людиною знань, умінь, 

навичок і нових форм поведінки. 

Неінституційна модель освіти орієнтована на організацію 

освіти поза соціальними інститутами, зокрема школами і ВНЗ; це 

освіта на «природі», за допомогою Інтернету, в умовах «відкритих 

шкіл», дистанційне навчання та ін. 

Неотомізм – релігійно-філософський напрям, який бере 

початок від учення Томи Аквінського, що поєднало постулати 

католицизму з діалектичним методом Арістотеля.  

Норми оцінки – це опис умов, на які має спиратися педагог, 

виставляючи студентові оцінку. 

 

О 

Об'єкт дослідження – все те, що очевидно чи приховано 

містить суперечність, зумовлює проблемну ситуацію, є цілим, 

системним і на що спрямований процес пізнання. 

Онтогенез – індивідуальний розвиток організму з моменту 

народження до смерті.  

Оптимізація процесу навчання – процес створення найбільш 

сприятливих умов для отримання бажаних результатів без 

додаткових витрат часу і фізичних зусиль.  

Освіта – процес і результат засвоєння учнями 

систематизованих знань, набуття умінь і навичок, формування на їх 

основі наукового світогляду, моральних та інших рис особистості, 

розвиток її творчих сил і здібностей. 
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Освітні цілі – свідомо визначені очікувані результати, яких 

прагне досягти суспільство, країна, держава за допомогою 

сформованої системи освіти сьогодні і в найближчому майбутньому.  

Освітня програма – перелік обов’язкових та вибіркових 

навчальних дисциплін, необхідних для здобуття певного освітнього 

ступеня, із зазначенням обсягу годин, відведених для їх вивчення, 

форм підсумкового контролю. 

Освітньо-професійна й освітньо-наукова програми 
передбачають відповідне здобуття певного фахового і наукового 

ступеня. 

Особистий вплив – властивість, особистісна якість, сутнісна 

сила людини, які виявляються у здатності впливати на іншу особу 

спонукальним, стримуючим, заспокійливим або іншим розвиваючим 

способом, змінюючи при цьому не тільки її поведінку, а й погляди, 

мотиви, свідомість, характер. 

Особистісне самовизначення – процес свідомого визначення 

суб’єктом своєї сутності та місця у системі суспільних відносин, 

світі, що виявляється у активному ставленні людини до себе та 

навколишньої дійсності. 

Оцінка – процес порівняння ступеня засвоєння студентами 

знань, навичок і вмінь з еталонними уявленнями, описами в 

навчальних програмах, порадниках та інших нормативних 

документах. 

Оцінювання знань – визначення й вираження в умовних 

одиницях (балах), а також в оціночних судженнях викладача знань, 

умінь та навичок студентів відповідно до вимог навчальних програм. 

 

П 

Парадигма – визнана сукупність наукових досліджень, яка є 

взірцем, моделлю постановки проблеми; суспільний показник 

становища індивіда, групи, прошарку у суспільстві, в системі 

економічних, соціальних або політичних відносин. 

Педагогічна діагностика – систематичний контроль та оцінка 

результатів навчання, своєчасне виявлення прогалин.  

Педагогічна майстерність – характеристика високого рівня 

педагогічної діяльності, що ґрунтується на високому рівні педагога, 

його загальній культурі та педагогічному досвіді. 

Педагогічна профілактика – пошуки оптимальних 

педагогічних систем, у тому числі використання методів та форм 
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навчання, нових педагогічних технологій, проблемного і 

програмованого навчання, комп’ютеризація. 

Педагогічна техніка – уміння використовувати 

психофізичний вплив як інструмент виховання. 

Педагогічна технологія – сукупність психолого-педагогічних 

настанов, які визначають спеціальний підхід і композицію форм, 

методів, способів, прийомів, виховних засобів (схем, креслень, 

діаграм, карт). 

Педагогічна технологія – науково обґрунтована (дидактична) 

система, яка гарантує досягнення певної навчальної мети через чітко 

визначену послідовність дій, спроектованих на розв’язання 

проміжних цілей і наперед визначений кінцевий результат. 

Педагогічний вплив – педагогічно доцільна організація 

життєдіяльності студентів, у процесі якої вони набувають необхідних 

рис і якостей, знань, навичок і звичок. 

Педагогічний експеримент – дослідницька діяльність з метою 

вивчення причинно-наслідкових зв'язків у педагогічних явищах, що 

містить досвідчене моделювання педагогічного явища та умов його 

перебігу; активний вплив дослідника на педагогічне явище; вимір 

результатів педагогічного впливу. 

Педагогічний процес – спеціально організована, 

цілеспрямована взаємодія педагогів і вихованців, метою якої є 

вирішення освітніх проблем і розвиток особистості. 

Педагогічний такт – це педагогічно грамотне спілкування у 

складних педагогічних ситуаціях, уміння знайти педагогічно 

доцільний і ефективний спосіб впливу, відчуття міри, швидкість 

реакції, здатність швидко оцінювати ситуацію і знаходити 

оптимальне рішення. 

Перевиховання – виховний процес, спрямований на 

подолання негативних рис особистості, що сформувалися під 

впливом негативних умов виховання. 

Переконання – метод свідомого та організованого впливу на 

психіку індивіда через звернення до його критичного судження. 

Періодичний контроль – плановий, заздалегідь визначений 

контроль, що полягає у визначенні рівня та обсягу набуття 

студентами знань, навичок та вмінь за певний період з метою 

виявлення рівня оволодіння ними. 
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Персоналізм – філософсько-педагогічний напрям, який визнає 

за особистістю первинність творчої реальності, тоді як світ, що 

оточує цю особистість, є виявом творчої активності Бога. 

Підручник – навчальна книга, в якій розкривається зміст 

навчального матеріалу з певної дисципліни відповідно до вимог 

діючої програми. 

 Підсумковий контроль – перевірка рівня засвоєння знань, 

навичок і вмінь студентами за більш тривалий період навчання: за 

семестр, рік або курс навчання (заключний контроль). 

Пізнання – процес цілеспрямованого відображення 

об’єктивної реальності у свідомості людей.  

Покарання (як метод виховання) – метод, що реалізується 

через несхвалення, осуд негативних дій та вчинків вихованців з 

метою їх припинення або недопущення у майбутньому. 

Попередній контроль –  контроль, що проводиться в 

основному з діагностичною метою перед вивченням нової теми на 

початку заняття, семестру для ознайомлення із загальним рівнем 

підготовки студентів з предмета і планування подальшої організації 

навчально-пізнавальної діяльності. 

Поточний контроль – контроль, що здійснюється педагогом у 

ході повсякденної навчальної діяльності шляхом систематичних 

спостережень за навчальною діяльністю студентів на кожному 

занятті. 

Пояснення – метод навчання, що полягає у словесному 

тлумаченні понять, явищ, принципів дій, приладів, наочних 

посібників, слів, термінів тощо. 

Пояснювально-ілюстративне навчання – вид навчання, при 

якому пізнавальна діяльність має репродуктивний характер. 

Правове виховання – виховна діяльність закладу освіти, сім’ї, 

правоохоронних органів, спрямована на формування в молоді 

правової свідомості, навичок і звичок законослухняності.  

Прагматизм – філософсько-педагогічний напрям, який 

зазначає істинність того, що містить практичну корисність і 

задовольняє інтереси індивіда.  

Практикум – вид лабораторної роботи, що проводиться після 

вивчення великих розділів курсу і має повторювальний, 

узагальнюючий характер. 
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Практична значущість дослідження виявляється у підготовці 

пропозицій, рекомендацій щодо удосконалення практичної 

педагогічної діяльності тощо. 

Практична робота – метод навчання, при якому педагог 

організовує навчання предмета й  формує уміння та навички їх 

практичного застосування шляхом індивідуального виконання 

студентом відповідно сформульованих завдань. 

Предмет дослідження є частиною, аспектом об'єкта; це ті 

найбільш значущі з практичного чи теоретичного погляду 

властивості, грані, особливості об'єкта, які потребують 

безпосереднього вивчення. 

Прийом навчання – деталь методу, окрема ситуація, розмова 

або практична дія викладача, яка розкриває, доповнює спосіб 

засвоєння матеріалу, який виражає певний метод. 

Прийом виховання – частина, елемент методу виховання, 

необхідний для ефективнішого застосування методу в конкретній 

ситуації. 

Прийом іронії – виховний прийом, що реалізується через 

виникнення у вихованців відчуття сорому, ніяковості через негідні 

вчинки, поведінку. 

Прийом наказу – виховний прийом, що реалізується через 

категоричну вимогу вихователя виконати певне завдання, не 

допускати порушень дисципліни тощо. 

Прийом натяку – виховний прийом, що реалізується через 

розповідь про аналогічний вчинок і створення обставин, за яких 

вихованець повинен сам відчути провину, порівнюючи свої дії з 

позитивними прикладами. 

Прийом удаваної байдужості – виховний прийом, що 

реалізується через створення педагогом ситуації, яка демонструє 

недоречність негативних дій вихованців та спонукає їх припинити ці 

дії. 

Приклад у вихованні – виховний засіб, у якому 

конкретизуються моральні, естетичні норми, правила поведінки. 

Принцип виховання – керівне твердження, яке відображає 

загальні закономірності процесу виховання і визначає вимоги до 

змісту його організації і методів.  

Принцип навчання (дидактики) – твердження, що визначає 

зміст, організаційні форми та методи навчальної роботи вузу. 
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Прийом навчання – деталь методу, окрема ситуація, розмова 

або практична дія викладача чи студентів, які розкривають чи 

доповнюють спосіб засвоєння матеріалу, який виражає певний 

метод. 

Принципи педагогічного процесу – система основних 

вихідних вимог до навчання і виховання, дотримання яких дає змогу 

ефективно вирішувати проблеми всебічного розвитку особистості. 

Природовідповідність – урахування багатогранної і цілісної 

природи людини, її вікових, індивідуальних, анатомічних, 

фізіологічних, психологічних, національних та регіональних 

особливостей. 

Проблема – складне теоретичне або практичне завдання, що 

потребує вивчення, дослідження й вирішення. 

Проблемне навчання – різновид розвиваючого навчання, 

істотною рисою якого є зближення психології мислення людини з 

психологією навчання. 

Програма виховання – короткий виклад основних положень і 

цілей діяльності навчально-виховного закладу щодо виховання 

студентів упродовж усього періоду їх навчання. 

Програмоване навчання – різновид репродуктивного підходу 

до навчання, який передбачає використання спеціальних програм 

управління процесом засвоєння знань. 

Продуктивна праця (праця за алгоритмом) як у 

психологічному плані, так і за результатами діяльності передбачає 

під час відтворення вже відомого внесення елементів новизни, тобто 

вищий ступінь (складніші механізми) мислення та якісніший 

результат. 

Професійна адаптація – процес пристосування людини до 

професійної діяльності, її умов, досягнення бажаної продуктивності 

праці й відповідності між професійними намірами, інтересами, 

якостями особистості та вимогами до діяльності. 

Професійна діагностика – система психологічного вивчення 

особистості з метою виявлення її професійно значущих рис і якостей. 

Професійне інформування – система виховної роботи, що 

передбачає ознайомлення учнів із різними професіями; зі змістом 

трудової діяльності в кожній із них; з вимогами, які ці професії 

висувають до людини, а також з тим, де ними можна оволодіти. 

Професійна орієнтація – система організації та проведення 

навчально-виховної роботи, спрямованої на засвоєння учнями 
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необхідних знань про соціально-економічні і психофізіологічні 

умови правильного вибору професії, формування у них уміння 

аналізувати вимоги різних професій до психологічної структури 

особистості, а також свої професійно значущі якості, шляхи й засоби 

їх розвитку. 

Професійна освіта – освіта, спрямована на оволодіння 

знаннями, уміннями і навичками, що необхідні для виконання 

завдань професійної діяльності. 

Професійна придатність – сукупність психологічних і пси-

хофізіологічних особливостей людини, необхідних та достатніх для 

досягнення нею заданої в професії суспільно необхідної ефек-

тивності праці.  

Професійна освіта – освіта, спрямована на оволодіння 

знаннями, уміннями і навичками, що необхідні для виконання 

завдань професійної діяльності. 

Професійне консультування – надання особистості на основі 

її вивчення науково обґрунтованої допомоги щодо 

найоптимальніших для неї напрямів і засобів професійного 

самовизначення. 

Професійний відбір – система роботи, спрямована на надання 

допомоги учневі у визначенні й виборі конкретної професії на основі 

виявлення й оцінки його загальних  і спеціальних здібностей, 

інтересів, потреб і об’єктивних умов професійної підготовки й 

працевлаштування. 

Професійно-орієнтована освітня програма – освітня 

програма відповідного рівня, орієнтована на виявлення і розвиток 

здібностей особи в певній галузі знань, мистецтва та культури. 

Професіограма – документ, що регламентує технологію 

побудови вимог, які професія висуває до особистісних якостей, 

психологічних здібностей, психолого-фізичних можливостей 

людини. 

Процес виховання – система виховних заходів, спрямованих 

на формування всебічно і гармонійно розвиненої особистості. 

 

Р 

Раціоналістична модель освіти передбачає таку її 

організацію, яка забезпечує засвоєння знань, умінь, навичок і 

практичне пристосування молодого покоління до сучасного 

суспільства.  
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Рейтинг – позиція студента в групі за результатами навчання з 

певного предмета, яка визначається рейтинговим показником, тобто 

величиною, яка є відсотковим відношенням суми опорних оцінок з 

усіх модулів до суми максимально можливих. 

Реферат – короткий усний чи письмовий виклад основних тез 

вчення, наукової праці, дослідження або змісту книги; доповідь на 

певну тему, що містить огляд друкованих джерел. 

Ригідний «бар'єр» – відсутність гнучкості міжособистісних 

настанов, утруднення перебудови сприйняття, системи мотивів, 

емоційних відгуків у ситуації, що змінюється.  

Рівень домагань – прагнення досягти мети тієї складності, на 

яку людина вважає себе здатною. 

Рівні освіти – рівні, що передбачають поступовість отримання 

загальноосвітньої і професійної підготовки шляхом проходження 

певних етапів: початкова освіта, базова загальна освіта, повна 

середня освіта, професійно-технічна освіта, базова вища освіта, 

повна вища освіта. 

Розумове виховання – цілеспрямована діяльність педагогів із 

розвитку інтелектуальних здібностей і мислення людини, 

прищеплення культури розумової праці. 

Розповідь – метод навчання, що передбачає послідовне  

розкриття невеликого за обсягом змісту навчального матеріалу. 

Рушійна сила навчального процесу – результат протиріч між 

пізнавальними і практичними завданнями, з одного боку, та наявним 

рівнем знань, умінь і навичок, з іншого боку. 

Рушійні сили виховного процесу – сукупність внутрішніх і 

зовнішніх суперечностей, вирішення яких сприяє просуванню до 

нових цілей.  

С 
Самовиховання – свідома діяльність людини, спрямована на 

вироблення у себе позитивних рис і подолання негативних.  

Самозаборона – прийом самовиховання, який реалізується 

через свідоме позбавлення себе чогось приємного. 

Самозаохочення – прийом самовиховання, який 

використовується після подолання особистістю певних труднощів, 

власних негативних рис. 

Самозобов’язання – прийом самовиховання, що передбачає 

планування роботи над формуванням чи подоланням певних рис 

особистості на конкретний період. 
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Самоконтроль – усвідомлене, вольове управління своїм 

психічним життям та поведінкою відповідно з «Я-

 характеристиками», ментальністю, ціннісно-смисловою, 

потребнісно-мотиваційною та когнітивною сферами. 

Самонаказ – прийом самовиховання, який полягає у прийнятті 

особистістю твердого рішення не відступати від своїх принципів, 

поводитися тільки належним чином. 

Самоосвіта – це освіта, яка набувається в процесі самостійної 

роботи вихованця без проходження систематичного курсу навчання 

у стаціонарному навчальному закладі. 

Самоосуд – прийом самовиховання, який полягає  у 

висловлюванні незадоволення власними діями, вчинками, 

поведінкою. 

Самопереключення – прийом самовиховання, за якого 

подумки або в діях переходять до справ, які викликають позитивні 

емоції. 

Самопереконання – прийом самовиховання, який полягає в 

тому, що вихованцю пропонують у певній ситуації знайти аргументи 

і за їх допомогою переконати себе в тому, що він учинив правильно 

(неправильно). 

Самопідбадьорювання – прийом самовиховання, який 

передбачає підтримку себе у ситуаціях розгубленості, зневіри у 

власних силах та можливостях. 

Самопізнання – процес пізнання суб'єктом себе, своєї діяль-

ності, внутрішнього психічного єства. 

Самопримус – прийом самовиховання, який виявляється у 

спонуканні себе до самоприємних занять, уникненні звичних 

пасивних форм проведення вільного часу тощо. 

Саморозвиток – самостійна робота вихованця над 

формуванням і розвитком у собі духовних, розумових, фізичних та 

інших здібностей і нахилів. 

Самосвідомість – усвідомлення людиною себе як особистості: 

своїх якостей і рис, стосунків з іншими людьми, місця і ролі в 

суспільстві. 

Самоспостереження – спостереження людини за своїм 

психічним станом і діями. 

Самостійна навчальна робота – різноманітна індивідуальна 

чи колективна навчальна діяльність студентів, яка здійснюється на 
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навчальних заняттях або вдома за завданням педагога, під його 

керівництвом, однак без його участі. 

Самохарактеристика – прийом самовиховання, що 

реалізується через складання власної характеристики. 

Способи виховання – конкретні форми організації 

життєдіяльності вихованців, що мають виховне забарвлення і несуть 

виховне навантаження. 

Свідомість – вища форма психічного відображення 

об'єктивної дійсності і саморегуляції, притаманна лише людині як 

суспільно-історичній істоті.  

Світогляд – система поглядів на об'єктивний світ і місце 

людини в ньому, на ставлення людини до себе та навколишньої дійс-

ності. 

Семінар – організаційна форма навчання, яка передбачає 

обговорення проблем, що стосуються раніше прочитаної лекції чи 

розділу курсу. 

Соціалізація – процес входження індивіда в суспільство, ак-

тивного засвоєння ним соціального досвіду, соціальних ролей, норм, 

цінностей, необхідних для успішної життєдіяльності в певному 

суспільстві. 

Соціальні норми – еталон, мірило, зразок, з якими особистість 

співвідносить власні вчинки, на основі яких обґрунтовує свої дії, 

оцінює поведінку інших. 

Способи виховання – конкретні форми організації 

життєдіяльності вихованців, що мають виховне забарвлення і несуть 

виховне навантаження. 

Спостереження – навмисне та цілеспрямоване здорове сприй-

няття психологічних особливостей та поведінки людини (пряме, 

приховане, активне, пасивне).  

Стандартизація – орієнтація освітньої системи на реалізацію 

державного освітнього стандарту – набору обов'язкових навчальних 

дисциплін у межах чітко визначеного обсягу годин. 

Стиль взаємин – це фон, на якому розгортаються усі акти 

педагогічної взаємодії викладача та студента, який залежить від 

співвідношення мотиваційної та операційної сторони ставлення один 

до одного. 

Стиль лідерства – типова для лідера система засобів 

психологічного впливу на підлеглих. 
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Стиль спілкування – система принципів, норм, методів, 

прийомів діяльності й поведінки індивіда. 

Судження – відображення зв’язків між предметами і явищами 

об’єктивної дійсності чи між їх ознаками й властивостями, виражене 

в словесній формі. 

Суперництво – стан тривожності та невідповідності в процесі 

спілкування різного типу. 

Суспільна (групова) діяльність – об’єднання зусиль багатьох 

людей на ґрунті  спільної мети, що дають змогу досягти результатів, 

які ніколи не могли бути досягнуті поодинці. 

Сцієнтизм  – філософсько-педагогічний напрям, який на 

противагу філософсько-релігійним поглядам, що оцінюють науку як 

силу, ворожу людині, абсолютизують її роль у системі культури, в 

ідейному житті суспільства, зумовлений спробою осмислити явище 

науково-технічної революції XX ст.  

 

Т 

Теоретичне значення дослідження полягає у створенні 

концепції, одержанні закономірності, технології, методу, моделі 

виявлення проблеми, тенденції, напряму. 

Тест – спеціально розроблені завдання і проблемні ситуації, 

використання яких у результаті кількісної та якісної оцінки може 

стати показником розвитку певних психологічних якостей, влас-

тивостей особистості. 

Тести здібностей – група діагностичних методик, які 

виявляють рівень розвитку загальних і спеціальних здібностей, що 

визначають успішність навчання, професійної діяльності і творчості. 

Тести інтелекту – сукупність методик, призначених для 

вимірювання рівня інтелектуального розвитку індивіда і виявлення 

структури його інтелекту. 

Тести особистості – тип психодіагностичних методик, який 

поєднує проективні тести, особистісні опитувальники та інші 

методики, призначені для діагностики емоційних, мотиваційних та 

особистісних властивостей індивіда. 

Тести проективні – сукупність методик, призначених для 

дослідження особистості, особливістю яких є використання 

невизначених, неоднозначних стимулів, які досліджуваний повинен 

інтерпретувати, конструювати, доповнювати і розвивати. 
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Тестовий контроль – метод навчання, який передбачає вибір 

студентом одного або кількох варіантів із запропонованого переліку 

завдань. 

Тестування – метод психологічного дослідження, в якому 

використовуються стандартизовані питання і завдання, що мають 

певну діагностичну цінність, а результати їх виконання вимірюються 

за певною шкалою значень. 

Техніка педагогічна – комплекс знань, умінь і навичок, 

необхідних педагогу для чіткої й ефективної організації навчальних 

занять, ефективного застосування на практиці обраних методів 

педагогічного впливу як на окремих студентів, так і на студентський 

колектив загалом. 

Технологічний прийом – компактний, частковий спосіб 

вирішення конкретної педагогічної або навчальної проблеми. 

Толерантність – терпимість, лояльність до чужих ідей, думок, 

традицій, поведінки, способу життя. 

Традиційна модель освіти – модель систематичної 

академічної освіти як способу передачі молодому поколінню 

універсальних елементів культури. 

Тренінг соціально-психологічний – вид тренінгу, під час 

якого здійснюється розвиток техніки міжособистісного спілкування.  

Трудове виховання – процес залучення молоді до 

різноманітних педагогічно організованих видів суспільно корисної 

праці з метою передання їй виробничого досвіду, розвитку в неї 

творчого практичного мислення, працьовитості. 

Теоретичне значення дослідження полягає у створенні 

концепції, одержанні закономірності, технології, методу, моделі 

виявлення проблеми, тенденції, напряму. 

Традиційна модель освіти – модель систематичної 

академічної освіти як способу передачі молодому поколінню 

універсальних елементів культури. 

 

У 

Уміння – зумовлена знаннями і навичками готовність людини 

успішно досягти свідомо поставленої мети діяльності в мінливих 

умовах її протікання. 

Урок – форма організації навчання, за якої вчитель проводить 

заняття з групою учнів постійного складу, одного віку й рівня 

підготовки впродовж певного часу й відповідно до розкладу. 
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Учіння – цілеспрямований процес засвоєння студентами 

знань, оволодіння уміннями та навичками. 

 

Ф 

Феноменологічна модель освіти передбачає персональний 

характер навчання з урахуванням індивідуально-психологічних 

особливостей тих, хто навчається, уважне ставлення до їхніх 

інтересів.  

Філогенез – історичний розвиток різних родів і видів 

організмів. 

Фізичне виховання – система соціально-педагогічних заходів, 

спрямована на зміцнення здоров’я та загартування організму, 

гармонійний розвиток форм, функцій і фізичних можливостей 

людини, формування життєво важливих рухових навичок та вмінь. 

Форма організації навчання – зовнішнє вираження 

узгодженої діяльності викладача та студентів, що здійснюється у 

встановленому порядку і певному режимі. 

Форми виховання – варіанти організації конкретного 

виховного процесу, композиційна побудова виховного заходу. 

Формування особистості – становлення людини як соціальної 

істоти внаслідок впливу середовища і виховання на внутрішні сили 

розвитку. 

Фундаменталізація – посилення взаємозв'язку теоретичної й 

практичної підготовки молодої людини до сучасної життєдіяльності.  

 

Х 

Характер – сукупність стійких індивідуальних властивостей 

особистості, що виявляються в типових способах діяльності та 

спілкування, в типових обставинах і визначаються ставленням 

особистості до цих обставин. 

 

Ц 

Цілі освітньої системи – конкретний опис програми розвитку 

людини засобами освіти, опис системи знань, тих норм діяльності й 

відносин, які має опанувати той, хто навчається, після закінчення 

навчального закладу. 

Ціннісні орієнтації – спрямованість інтересів і потреб особис-

тості на певну ієрархію життєвих цінностей, схильність надавати 
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перевагу одним цінностям і заперечувати інші, спосіб диференціації 

особистісних об'єктів і явищ за їх особистісною значущістю. 

Ціннісно-смислова сфера – складне цілісне утворення, пред-

ставлене ціннісними орієнтаціями, які формуються під час засвоєння 

соціального досвіду, виявляються у цілях, ідеалах, переконаннях, 

інтересах та слугують важливим чинником соціальної регуляції 

взаємин людей і поведінки індивіда. 

Цінність – феномен, який має для людини велике значення і 

відповідає її актуальним потребам та ідеалам; опосередковане 

культурою поняття, яке є еталоном належного у досягненні потреб. 

 

Ч 

Чутки – недостовірна або частково достовірна інформація про 

події, ситуації, що надходить від однієї особи або групи. 

 

Ш 

Шкільний компонент навчального плану має 

рекомендаційний характер і передбачає перелік навчальних 

дисциплін, які можуть бути включені до робочого навчального плану 

за рішенням ради  школи (гімназії, ліцею). 

 

Я 

«Я-концепція» – цілісний, хоч і не позбавлений внутрішніх 

суперечностей образ власного «Я», формування якого відбувається 

поетапно аж до самосвідомості. 

«Я-образ» – остаточне уявлення про себе, результат роботи 

над пізнанням себе, осмислення своєї ролі на кожному життєвому 

етапі; особистість в єдності всіх аспектів її буття, відтворених у са-

мосвідомості. 
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